Van de directeur (Door: Meester André)
Voor en achter de schermen is hard gewerkt. We gaan langzaam richting het voorjaar
met de week van het openbaar onderwijs, het schoolkamp voor de groepen 7 en 8,
schoolreis en koningsspelen. De rapportgesprekken zijn geweest.
Van 13 t/m 17 maart is er een bijzondere week voor het openbaar onderwijs in
Alblasserdam. Ter promotie wordt zowel voor ’t Nokkenwiel als Het Palet een korte
film gemaakt. De opnamen hiervoor zijn aanstaande dinsdag. Het resultaat komt in de
Week van het Openbaar onderwijs op Twitter, Facebook en de website. Het wordt
professioneel gemaakt door Visser Media & design uit Alblasserdam.
Op maandag 13 maart is er een informatieavond over de schoolontwikkeling en het
continurooster. We zullen een aantal veranderingen presenteren. We zullen ook
uitleggen hoe we het Daltonsysteem – nog steeds – uitvoeren en hebben verbeterd.
Tenslotte kunnen we meer vertellen over hoe het continurooster er uit gaat zien. De
avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in locatie Maasplein. U bent ook van
harte welkom op onze open dag. We organiseren dan weer een ‘inlooples’ in alle
klassen van 08.30-09.00 uur.
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Wellicht kunt u de uitnodiging in de bijlage delen met belangstellende ouders. Hartelijk
dank alvast!
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Ouderportaal
In de lijn van Next Generation Learning gaat ook het ouderportaal van Parnasyss
“open”. U kunt voortaan via dit portaal de uitslagen van de toetsen en de rapporten
bekijken. In het voortgezet onderwijs wordt vaak bijvoorbeeld MAGISTER gebruikt. In
het basisonderwijs kan het met het ouderportaal.

Op woensdag 22 februari ontvangt u hiervoor uw inloggegevens. Ook heeft u de
mogelijkheid zelf uw adresgegevens, mailadres en telefoonnummer aan te passen. De
wijzigingen die via het ouderportaal zijn doorgegeven, worden ook per e-mail naar de
administratie gemeld. Dit hoeft u dus niet meer door te geven aan de leerkracht van
uw kind.
Actie voor Iekje
Hoi, ik ben Iekje en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in de klas bij Meester Bas.
Dit jaar ben ik op de Nederlandse kampioenschappen 2e geworden met 2
baton, hierdoor mag ik deelnemen aan de Europese Kampioenschappen in
Porec, Kroatië. Een droom die voor mij uitkomt. Helaas zijn de kosten erg hoog
en wil ik op deze manier proberen om mijn deel bij elkaar te krijgen.
Alle kleine beetjes helpen,
Veel liefs Iekje
De klasgenootjes van Iekje hebben een actie bedacht: Heeft u lege (statiegeld)
flessen? Op het Boerenpad staat een ton waarin ze verzameld worden. Het
statiegeld zal worden gebruikt als bijdrage in de kosten.
Wilt u een (geldelijke) bijdrage leveren?
Op de site http://nl.dreamordonate.com/dromen/ek-twirlen-kroatie/ kunt u direct uw
donatie storten en ook zien hoeveel geld er nog nodig is om Iekjes droom uit te laten
komen.
Thema avond Autisme
Tijdens de landelijke "week van autisme" wordt er op donderdag 6
april op de locatie Maasplein een thema avond georganiseerd.
Verdere informatie ontvangt u in de volgende Flitsen.

