Van de directeur (Door: Meester André)
Na de voorjaarsvakantie zijn we als school druk bezig met de voorbereidingen op de
week van het openbaar onderwijs en het schoolkamp voor groep 7 en 8. Het is erg fijn
dat er volgende week diverse gasten komen vertellen over hun beroep. Maandag is
de première van de promotiefilm in theater Landvast. De school is samen met het
Palet trots op wat we doen en nog gaan doen.
Engels voor groep 1 t/m 8 zullen we bijvoorbeeld net als vele scholen in Nederland
verder vormgeven met extern begeleider Carly Klein. Zij heeft dit al jaren op scholen
ingevoerd. Het duurt meestal 3 jaar voordat we echt alle ambities hebben
gerealiseerd. Het team heeft er zin in om van de experimentele fase naar het
definitieve resultaat te gaan.

Inhoud 9 maart 2017
Van de directeur
Informatieavond
open dag 15 maart
Thema-avond Autisme
6 april

U bent van harte uitgenodigd op de informatieavond op maandag 13 maart om 19.30
uur. Het is in de grote hal op locatie Maasplein.
Het programma ziet er zo uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door met de film
Dalton-werkwijze
Topondernemers
Continurooster
ICT en Next Generation
Engels in groep 1 t/m 8

Ook nieuwe ouders zijn welkom, maar ze kunnen ook naar de open dag komen:

Contact
Medezeggenschapsraad
mr@nokkenwiel.nl

Agenda
13 maart
Informatieavond
13-17 maart
Week openbaar
onderwijs
21 – 24 maart
Schoolkamp
Groepen 7 en 8

Thema-avond Autisme
Autisme is een diagnose die hoe langer
hoe meer voor lijkt te komen. Is dat ook
echt zo en wat is autisme nou precies?
Esther Vliegenthart is moeder van 3
kinderen waarvan er een de diagnose
(klassiek) autisme heeft. De afgelopen
jaren heeft zij veel geleerd met en over
haar zoon. Uit interesse heeft ze zich
meer en meer verdiept in het onderwerp
autisme en diploma’s behaald op dit
onderwerp. Met die kennis op zak, schreef
zij boeken voor en over deze groep
kinderen en opende zij coaching praktijk
“Aan de Hand” n Alblasserdam.
Op donderdag 6 april van 20.00-21.30 uur
zal Esther haar ervaringen en kennis met
u delen over het onderwerp autisme. Het
belooft een interactieve avond te worden
met voldoende ruimte voor vragen. De
avond wordt gehouden op het Maasplein.
Iedereen is welkom, maar we weten graag
van tevoren op hoeveel mensen we
mogen rekenen.
Aanmelden voor deze avond kan door een e-mail te sturen naar
a.lammers@nokkenwiel.nl

