Schooljaar 2017-18 is begonnen
Iedereen was uitgerust van een verdiende vakantie. We zijn het schooljaar goed
begonnen! Het weer is lekker zonnig, het humeur is positief ……. We hebben er weer
zin. Deze week was een mooie start met de onthulling van het logo van Brede school
‘t Nokkenwiel en Wasko. We zullen veel aandacht aan het Engels besteden. De hightea was een feest!
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Schoolmaatschappelijk Werker (smw)
Vanaf dit schooljaar is op het Nokkenwiel een schoolmaatschappelijk werker (smw-er)
regelmatig aanwezig. De smw-er is een medewerker die gespecialiseerd is in de
combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. De smw-er kent de mogelijkheden
van hulpverlening en ondersteuning binnen en buiten de school.
Soms is het nodig dat er op school iets extra’s geboden moet worden om het leren
van uw kind te verbeteren. In andere gevallen kan het zijn dat u zelf hulp nodig hebt
bij het helpen verbeteren van het leren van uw kind op school. Of dat u ondersteuning
wilt bij het opvoeden in de thuissituatie. Kinderen kunnen zich zorgen maken, of
vertonen bijzonder gedrag. In al die gevallen kan een smw-er hulp bieden.
Maar de smw-er doet meer. In overleg met de school kan een thema in de hele groep
aandacht krijgen. De inzet van de smw-er voor uw kind heeft altijd als doel dat uw kind
zo optimaal mogelijk leert in een zo prettig mogelijke omgeving.
De smw-ers Marike Knoop en Marilena Cirsi zijn aanwezig op
 Maasplein: donderdag 13:00-14:00 uur de even weken (vanaf 14 september)
 Boerenpad donderdag 13:00 uur-14:00 uur de oneven weken (vanaf 7
september)
U kunt gewoon bij hen binnenlopen! Zij zijn op het Boerenpad in het kantoor van de
directie. Of in leeg leslokaal (taalklas) op begane grond in het Maasplein.

Praktische afspraken


Overblijf en lunch: het is even wennen, maar ……. We zijn de
vrijwilligers dankbaar. Beide locaties hebben voldoende mensen om
de kinderen tijdens het buitenspelen te begeleiden.



Afwezigheid door ziekte melden: ’s morgens vóór 8.30 uur bellen
naar de school. Niet mailen a.u.b. Is een kind afwezig zonder dat de
reden bekend is, zal de leerkracht die ochtend bellen naar de
ouders.



Nederlands of een andere taal ? Dat kan natuurlijk, maar onze
voorkeur is om in de school Nederlands te spreken.



Verlofaanvraag: Ouders moeten een verzoek voor verlof van een bijzondere
gebeurtenis bij de directie van de school doen. Uw verlof dient minimaal 2
weken van te voren worden aangevraagd. De schoolleider hanteert de
wettelijke regelgeving. Een verlofformulier is via de site te downloaden. Dit
geldt niet voor acute zaken, als een doktersbezoek. Uiteraard meldt u dat bij
de leerkracht van uw kind.

Plein- en kaboutersport
Bij deze nieuwsflits is een bijlage over het aanbod sport na schooltijd. Het betreft
pleinsport voor kinderen vanaf groep 3 en de kleutersport. Alle kinderen kunnen zich
aanmelden.

