Van de directeur (Door: Meester André)
U heeft deze week een maandmemo
ontvangen van de leerkracht. Daarom deze
keer een korte FLITS. Dit schooljaar zijn er al
4 leerkrachten verblijd met een zoon of
dochter. We hebben het al op Twitter gemeld,
maar juf Sanne is ook moeder geworden van
Liv. Ze is al op school geweest met haar
dochter. Ze geniet nog even van haar verlof,
maar ze kan ook niet wachten om eind maart
weer terug te keren op locatie Boerenpad.

Inhoud 2 februari 2017
Van de directeur
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leerlingenraad
Excursie Binnenhof
groep 7-8

Soms krijgen we vragen of opmerkingen over het houten gebouw. We willen graag dat
het wordt afgebroken, zodat we met de gemeente na kunnen denken over
uitbreiding/renovatie van het stenen gebouw. We hopen daar in februari meer
duidelijkheid over te krijgen nadat de gemeenteraad er een besluit over heeft
genomen. Het gebouw is nu van de gemeente; zij bepalen wat er mee gaat gebeuren.
Zoals elk schooljaar is er speciaal aandacht voor de week van het openbaar
onderwijs. Van 13 t/m 17 maart zijn er samen met het Palet diverse activiteiten in
Alblasserdam en op de scholen. De week staat in het teken van beroepen. We willen
graag het openbaar onderwijs goed presenteren. Daarom zal deze maand een korte,
professionele film worden opgenomen. Kinderen die hier niet in voor mogen komen,
zijn in principe bij ons bekend. De opnamedag is op 21 februari; het gaat op 13 maart
in Landvast in première. We zijn benieuwd naar het eindresultaat van Visser Media &
design uit Alblasserdam.
Actie voor KIKA
De leerlingenraad is al enkele maanden aan het nadenken om een actie te voeren
voor het goede doel. Er zijn plannen om een sponsorloop te houden. Samen met juf
Wendy gaan ze het verder voorbereiden. U krijgt er meer informatie over.
Excursie naar het Binnenhof
Groep 7a en 8a van ’t Nokkenwiel
hadden – mede door een bijdrage van
de VVO - op donderdag 26 januari een
klassenuitje naar Den Haag. Het
ochtendprogramma bestond uit een
bezoek aan Madurodam waar de
kinderen spelenderwijs les kregen over
politieke partijen en hoe een democratie
werkt. Er werd een educatief rollenspel
gespeeld
waarbij
leerlingen
de
volksvertegenwoordiging van de fictieve
stad Democracity zijn. De leerlingen
beslissen op democratische wijze wat er in de stad gebouwd gaat worden.
In de middag stond een bezoek aan de Tweede Kamer gepland. Hierbij kregen de
leerlingen een rondleiding op het Binnenhof en in de Tweede Kamer. Daarnaast kregen
de leerlingen een onverwachte presentatie van Tweede Kamerlid Sjoerd Potters (VVD)
en zijn medewerker Umut Cosar. Laatstgenoemde is een oud-leerling van ’t
Nokkenwiel en maakte de presentatie mogelijk. ‘Hartstikke leuk om te doen!’, aldus
Umut.

Agenda
13 tot 17 februari
Rapportgesprekken

Contact
Medezeggenschapsraad
mr@nokkenwiel.nl

Engelse spellen- en boekenkast
Afgelopen woensdag was het zover. De
boeken en spellen voor de Engelse
bibliotheek zijn binnen gekomen.
De school heeft nu in totaal 218 boeken en
10 spellen.
De boeken zijn gelijk enthousiast door de
kinderen in gebruik genomen.
Nu worden de Engelse lessen nog leuker.
Favoriet zijn de boeken van Dr Seuss met
zijn grappige rijmpjes. Maar ook de
boeken van Oxford Tree vallen in de
smaak. Er staan korte verhalen in met
opdrachten op het gebied van begrijpend
lezen.
Dit is het begin van een grote investering
op het gebied van Engels.
Deze aankoop hebben we mede kunnen
doen door een bijdrage vanuit de VVO.

