Personele mutaties
Afscheid
Na 40 jaar neem ik afscheid van het Nokkenwiel en ga aan een nieuwe fase in mijn
leven beginnen.
Met heel veel plezier heb ik op het Nokkenwiel gewerkt en ik ga het zeker missen.
Begonnen in 1977 als juf van groep 3 op een 6- klassige school. Inmiddels een grote
organisatie met 2 locaties. Na mijn eerste groep 3 volgden nog vele klassen in
verschillende groepen.
Nu zie ik de kinderen van mijn vroegere leerlingen terug in de school (ja toch…
Miranda, Tijen, Sevgi, Conchita, Linda en vele anderen……..)
Heerlijk vond ik het een band met de kinderen op te bouwen en vanuit dat vertrouwen
hen te laten leren en ontwikkelen. Later was er weer een nieuwe uitdaging in het
werken als intern begeleider. Ontwikkelingen in de maatschappij zie je terug in de
school, werken in het onderwijs blijft altijd interessant. Mijn werkplezier als leerkracht
en IB-er vond ik in het contact met kinderen en ouders.
Donderdag 6 juli neem ik met een feestje afscheid van mijn collega’s. De school staat
weer voor nieuwe uitdagingen en die ga ik zeker met belangstelling volgen want het
Nokkenwiel zit in mijn hart.
Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne samenwerking en wens iedereen
het allerbeste voor de toekomst.
Anja van de Graaf
Verlof
Juf Monique zal van haar zwangerschapsverlof genieten. Dit verlof begint aansluitend
aan de zomervakantie. Waarschijnlijk is ze weer medio januari 2018 inzetbaar. We
wensen haar een mooie tijd.
Stakingsactie dinsdag 27 juni
U heeft genoeg over de prikactie kunnen lezen. We hadden een gezamenlijk ontbijt.
Het team bedankt u en de kinderen voor het begrip dat we een uurtje later begonnen.
Eindfeest donderdag 29 juni 2017
Wat een enorme drukte was het
gisteren bij het Eindfeest. Het thema
“Ik hou van Holland” kwam op vele
manieren tot uiting. De optredens
waren erg leuk. Er was voldoende te
eten en te drinken. Er waren ook
mooie prijzen te winnen bij het Rad
van Fortuin. De presentatie van juf
Ada en juf Liza was helemaal top ! De
sfeer was reuze gezellig.
We bedanken de organisatoren, alle
sponsoren en hulpouders voor hun
bijdrage !!!
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Van de VVO: techniektoren en Engelse boeken
Met elkaar hebben we het afgelopen schooljaar mogelijk gemaakt
dat de school een techniektoren heeft kunnen aanschaffen. Deze
staat op de locatie Maasplein. Ook zijn er Engelse leesboeken
aangeschaft voor alle groepen. De school is heel blij met deze
aanvullingen op het lesmateriaal.
Dát is waar de Vereniging van Ouders voor staat: het leren
makkelijker en leuker maken. En dat doen we samen!
Van de overblijf
Waarschijnlijk stoppen de meeste overblijfmedewerkers. Corrie
van Rhijn zal in ieder geval stoppen. Ze zal in een kledingwinkel
gaan werken. We bedanken haar voor de vele jaren dat ze de
overblijf heeft gedaan. Volgende week meer informatie over de
dames van de overblijf.
Bericht van Andre Lammers
Meester Andre was tot 1 juni de tijdelijke schoolleider. Hij zou nog
aanwezig zijn op het eindfeest en een musicalavond. Dat is
helaas niet meer mogelijk gebleken. Hij wenst u allen het
allerbeste en bedankt u en de kinderen voor een fantastisch
mooie tijd op 't Nokkenwiel. Volgens Andre “een school om te
koesteren en een team om trots op te zijn!"
Onderwijsresultaat
We hebben de kinderen van groep 8 de centrale eindtoets laten doen. Dit was niet de
eindtoets van Cito, maar van IEP. We scoorden als schoolgemiddelde boven het
landelijk gemiddelde.
We zijn trots op dat resultaat!
Wennen
De kinderen hebben gisterenochtend tussen 11 en 12 uur bij de nieuwe leerkracht van
komend schooljaar in het lokaal gezeten. Bij sommigen was het ook het lokaal waar
ze volgend schooljaar zitten. Er zijn wat spelletjes gedaan om al iets van elkaar te
weten te komen. Dat was een eerste leuke kennismaking!
Andere schooltijden vanaf 21-8-2017 en de pauze
We hebben helaas de organisatie van de middagpauze nog niet rond. Volgende week
verstrekken we u de juiste informatie.
Podiumdelen
Op het Maasplein staan nog een aantal podiumdelen. Ze zijn afgeschreven, maar nog
in redelijke staat. Wie komt ze gratis afhalen?
Volgende week volgt nog een laatste Flits

