Van het Team:
Onze nieuwe directeur heeft de afgelopen 5 weken met ons als team en met de
kinderen van ’t Nokkenwiel kennisgemaakt. Peter is aanwezig geweest bij een aantal
activiteiten waaronder het zomerfeest en heeft al met een aantal ouders contact
gehad. We zijn blij met deze betrokken directeur. Peter liet ons weten: “Ik zie een
professioneel team, waarbij de sfeer in de groep positief is en ik ervaar betrokken
ouders. We gaan door op de ingeslagen weg met Engels, Next Generation learning en
planmatig werken.”
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Van het Team
Andere schooltijden
Van de overblijf

Andere schooltijden vanaf 21-8-2017 en de pauze
We hebben een andere organisatie van onze schooltijden en lunchpauze m.i.v. 21-082017 bedacht. We verzorgen het onderwijs vanaf 8.30 tot 14.00 uur. U heeft alle
informatie gisteren per mail ontvangen.
Van de overblijf
Enkele overblijfmedewerkers stoppen, maar Tonie, Anja, Connie en Marga blijven op
het Boerenpad beschikbaar om in de middagpauze de kinderen te begeleiden. Daar
zijn we blij mee !
De leerlingenraad Boerenpad presenteert zich in gemeenteraadsvergadering
De leerlingenraad Boerenpad is 27 juni op bezoek bij de raadsvergadering. Zij hebben
gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat was namens de school en Wasko. Ook
waren een lid de medezeggenschapsraad en de Vereniging Van Ouders aanwezig.
De leerlingen hebben een plan voor renovatie van het schoolplein gepresenteerd. Het
houdt onder meer in dat de houten lokalen z.s.m. worden verwijderd en een nieuwe
inrichting geschikt wordt gemaakt voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. De burgemeester
en de raadsleden waren positief over het plan en spraken hun bewondering uit voor
de wijze waarop de kinderen van alles vertelden. Ook op vragen konden zij goede
antwoorden geven. We hopen op snel vervolg. We houden u op de hoogte. We zijn
heel TROTS op deze kinderen. Goed gedaan, kids !
Personele mutaties
Peter Swaneveld (conciërge) stopt vanwege gezondheidsredenen. Inge de Groot
heeft onze school jarenlang ondersteund, heeft haar Pabo diploma behaald en is
leerkracht op een school in Spijkenisse. We bedanken hen voor de ondersteuning.
Wendy Neuteboom is zwanger en stopt met werken. We wensen haar veel geluk voor
de toekomst!
Esmee en Monica zijn werkzaam in groep 8b geweest. Esmee werkte al 3 dagen op
het Palet en gaat na de zomervakantie full-time aan de slag. Monica is nog op zoek
naar een baan. We wensen hen veel succes!
Groepsbezetting 2017-2018; eerste schooldag 21-08-2017
Boerenpad:
Groep 1-2a
Wilma (ma, di, woe)
Danielle B (do, vr)
Groep 1-2b
Ada (di t/m vr)
Anita (ma)
Groep 3a
Danielle H (ma, di)
Lenny (woe, do, vr)
Groep 4a
Rene (ma, woe, do, vr)
Linda (di)
Groep 5a
Inge D (ma, di, woe)
Anita (do, vr)
Groep 6a
Gabry (ma, di, do, vr)
Danielle H (woe)
Groep 7a
Bas (ma t/m vr)
Groep 8a
Inge B (ma t/m vr)
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Groep 5 heeft ondersteuning van een stagiaire-onderwijsassistent.
De intern begeleiding wordt door Linda (woe, do) ingevuld. Loes begeleidt
enkele leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Peter Rietveld (directeur) is op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig.

Maasplein:
Groep 1-2
Groep 3-4b
Groep 5b
Groep 6b
Groep 7-8b
Taalklas






Liza (ma t/m vr)
Wendy K (ma, di, vr)
Leontien (do, vr)
Mariska (ma t/m vr)
Jacqueline (ma, di, do,vr)
Loes (woe)
Sanne (ma, vr)
Joyce (di, woe, do)
Jantine (ma-, woe-, do-,
vr-ochtend)
Groep 1-2c beschikt over een stagiaire-onderwijsassistent.
Groep 3-4b heeft ondersteuning van Danielle B of Leontien op maandag,
dinsdag, of woensdag. Ook een stagiaire-onderwijsassistent is beschikbaar.
Groep 7-8b heeft ondersteuning van Lorenzo, als onderwijsassistent. Tevens
is er een stagiaire-onderwijsassistent beschikbaar.
De intern begeleiding wordt door Marjon ingevuld. Zij begeleidt enkele
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ook nog de plusklas.
Peter Rietveld (directeur) is op woensdag en donderdag aanwezig.

Beide locaties:
 Een concierge (klusjesman) hebben we helaas niet, maar tot de kerstvakantie
is Aruna Samoedj op beide locaties aanwezig. Zij neemt een aantal
ondersteunde taken voor haar rekening.
 Leonora van Steenis verzorgt de administratie op beide locaties
.
AC-leden.
Er zijn AC ouders die zich jaren hebben ingezet en nu afscheid nemen. We bedanken
Carola, Annemieke, Janneke en Margreet voor hun jarenlange betrokkenheid en hun
enthousiaste inzet.
Door dit vertrek ontstaan er vacatures en voor volgend schooljaar hebben we dus
versterking nodig in ons team. We zoeken naar ouders/verzorgers die tijd vrij kunnen
maken om de activiteiten voor te bereiden. De voorbereiding en de activiteit vindt
meestal overdag plaats. Oma's/opa's kunnen zich ook aanmelden.
Als u meer wilt weten over de AC kunt u mailen of bellen met de voorzitter van de AC,
Marga Beutick e-mail: ac-nokkenwiel@soba-scholen.nl of telefoonnummer 06-2831
0369

De eerste schooldag is maandag 21 augustus 2017
We wensen u en de kinderen een fijne zomervakantie !

