Van de directeur (door Peter Rietvled)
Beste ouders/verzorgers en kinderen van 't Nokkenwiel. Ik ben gisteren, als nieuwe
directeur vol enthousiasme begonnen. Het was een relatief rustige werkdag, want de
meeste groepen waren op schoolreis. Eigenlijk was mijn inwerking al begonnen, want
de afgelopen maand was regelmatig contact met het bestuur, de interim directeur en
enkele teamleden al aan de orde. Ik heb al een bijdrage geleverd bij de aanstelling
van nieuwe medewerksters voor komend schooljaar. Ik ben dagelijks beschikbaar en
bereikbaar. Mijn mailadres is p.rietveld@soba-scholen.nl Ik ervaar de contacten met
het team en bestuur als plezierig. Ik hoop een plezierige tijd met u en de kinderen te
hebben. Tot gauw en tot ziens.
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Nieuwe collega’s
stellen zich voor

Agenda
In de schoolagenda, die u begin van dit schooljaar heeft ontvangen, zijn een aantal
datums niet juist vermeld. Hieronder op een rijtje de juiste:


Donderdag 29 juni kinderen in de middag vrij en tussen 17:00- 20:00 uur het
eindfeest aan het Boerenpad.
 Vrijdag 30 juni Musical groep 8a
 Maandag juli Musical groep 8b
De zaal is vanaf 19:00 uur open, de voorstelling begint om 19:30 uur. (Extra) kaartjes
zijn verkrijgbaar via de leerkrachten van de groepen 8.
Voor de kinderen van de groepen 8 begrint de zomervakantie een dag eerder, zij zijn
op donderdag 6 juli al vrij.
Nieuwe collega’s stellen zich voor
Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Joyce Verspuij-Buijs en per 1
augustus zal ik werkzaam zijn in groep 8a. Mijn
werkdagen zijn dinsdag t/m donderdag.
De afgelopen 9 jaar ben ik werkzaam geweest
op het Octaaf in Krimpen aan den IJssel,
waarvan 3 jaar als MR-lid namens het team en
kijk ik nu uit naar de nieuwe uitdaging op 't
Nokkenwiel.
Naast mijn passie op werkgebied ben ik sportief
aangelegd en sta ik o.a. wekelijks op het
voetbalveld met een damesteam.
Familie en vrienden zijn mij dierbaar en ik vind
het dan ook heerlijk om tijd met hen door te
brengen.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met
de kinderen én met de ouders.
Ik wens u alvast een fijne zomervakantie en zie
u in het nieuwe schooljaar
Joyce Verspuij-Buijs.

Mijn naam is Mariska Petersen, ik ben 36 jaar
oud en woon samen met mijn vriend Tiemo en
zoontje Roan in Sliedrecht.
In mijn vrije tijd kook ik af en toe voor
vriendinnen in onze kookclub en doe ik aan
sport. Daarnaast houd ik van een goede film en
een avondje uit met vrienden.
Sinds 2011 ben ik werkzaam als leerkracht op
verschillende scholen in de regio. Ik werk
momenteel in groep 5 op obs Henri Dunant in
Sliedrecht.
Volgend schooljaar zal ik les geven aan groep
5, locatie Maasplein. Eerst fulltime en vanaf
januari 2018 parttime, samen met juf Monique.
Ik kijk er naar uit om er samen met groep 5 een
leuk schooljaar van te gaan maken!

Schoolreisjes
Dit jaar is het voor het eerst dat alle groepen (1 tot en met 6) op dezelfde dag op
schoolreisje zijn geweest. Qua planning was dat even aanpassen waardoor er toch
wat kleine zaken niet helemaal zo liepen als we gewend zijn. Gelukkig hebben alle
kinderen het heel erg naar hun zin gehad:

