Van de directeur (Door: Meester André)
In deze weken is de Activiteitencommissie van ’t Nokkenwiel enorm druk met de Sinten Kerstviering. Het team wil hen dan ook graag via deze weg bedanken voor al jullie
hulp. We hebben een leuk Sintfeest gehad met Sinterklaas en pieten. Alles was keurig
verzorgd. De school is inmiddels al weer in kerstsferen gestoken. Dit jaar kunnen we
er extra lang van genieten, omdat de kerstvakantie relatief laat start.

Inhoud 09 dec. 2016

Veel informatie over de Daltonwerkwijze met aspecten van ‘Next Generation Learning’
zijn door de leerkrachten in de maandmemo uitgelegd. We zullen dit blijven doen,
zodat u kan volgen hoe we werken. Ondersteuning thuis op het gebied van lezen en
taal is belangrijk. Daarom vertellen de leerkrachten hoe het leerstofaanbod is. Elke
ouder kan er naar vermogen op aansluiten. Zo begeleiden we de kinderen met elkaar.

Plusklas
door
Esperanza, Zoë en Nika

Alle beleidszaken worden regelmatig besproken in de MR. Opmerkingen over alle
schoolzaken kunnen enerzijds bij mij en anderzijds bij de MR terecht. Voortaan zullen
we het e-mailadres van de MR vermelden. U weet dan altijd waar u vragen, positieve
of negatieve opmerkingen over het schoolbeleid kwijt kunt.
Het valt steeds meer mensen op dat het goed gaat op onze school. Na een wat
roerige periode i.v.m. directie- en teamwisseling staat er volgens de inspectie een
professioneel team met een duidelijke focus op het behalen van passende
opbrengsten. We kunnen regelmatig nieuwe leerlingen verwelkomen en daar zijn we
blij mee. We gaan met WASKO enthousiast verder om door te groeien.

Van de directeur
Sint en Kerst met AC

Facebook
Door juf Jacqueline

Agenda

Plusklas(door Esperanza, Zoë en Nika)
Hoi!
Wij gaan jullie wat vertellen over de plusklas, we hopen dat jullie zo meer een idee
van de Plusklas krijgen. De Plusklas is elke vrijdagmiddag op het Maasplein. Van
beide locaties zijn er kinderen aanwezig.
De eerste dag was het heel spannend, want de Plusklas was helemaal nieuw voor
ons. In het begin werkten we veel met mindmaps en muurkranten. Na een tijdje
kwamen de Pittige Plustorens binnen en kozen we allemaal een project waar we tot
de Kerstvakantie aan gaan werken. De projecten zijn: een game maken dat wordt
gedaan door: Kristel, Flint en Gwen, een gedicht en proefjes door: Annabel, Kaylee
en Else en wij (Esperanza, Zoë en Nika) maken een reclamespotje over de school.
We zijn nu druk bezig met de projecten, en het bevalt ons wel!

16 december
Leerlingenraad
22 december
Kerstdiner
Kinderen ‘s middags vrij
23 december
Kinderen ’s middags vrij

Geschreven door Esperanza, Zoë en Nika.
Nieuwsgierig geworden naar de plusklas? Volg ons op onze eigen weblog te vinden
via de website van onze school op opa.nl!

Contact
Medezeggenschapsraad
mr@nokkenwiel.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad is bij elkaar geweest. Democratie is vaak aanwezig op ’t
Nokkenwiel. Er is bij de kinderen gepeild welk goed doel we kiezen om in maart 2017
flink actie voor te voeren. Het is KIKA geworden. Nu gaan we bedenken wat we
precies gaan doen.
Ook heeft de leerlingenraad meegewerkt om een peiling te houden over de veiligheid
en welbevinden van de leerlingen in groep 5 t/m 8. De uitslag wordt komende week
besproken. Misschien hebben zij nog tips voor het team wat we er meer zouden
kunnen doen.
De uitslagen zijn over het algemeen heel positief. Het is vergelijkbaar met andere
basisscholen. Toch heeft elke leerkracht al bekeken waar nog meer aandacht voor
nodig is. Soms voor een individueel kind; soms voor de hele groep.

Vragenlijst veiligheid en welbevinden
't Nokkenwiel gr. 5-8 oktober 2016
Leerkracht geeft complimenten
Leerkracht luistert goed
Leuke omgang door leerkracht
Interesse van leerkracht
Aandacht voor gebeurtenissen
Ik mag fouten maken
Ik mag samen werken
Lokaal opgeruimd en gezellig
Werkspullen makkelijk te vinden
Veilig bij leerkracht
Prettig gevoel bij leerkracht
Ik word gepest
Aandacht voor ruzies
Terecht straf
Bescherming van leerkracht
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Facebook (door Juf Jacqueline)
Vanaf deze week heeft onze school ook een Facebook pagina.
Twitter is gekoppeld aan deze pagina, dus u kunt nu ook onze Twitter
berichten volgen via Facebook.
U kunt ons vinden als: Basisschool ’t Nokkenwiel.
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