Invulling vacatures
Juf Liza begeleidt groep 1-2c. We verwachten dat het aantal kinderen dit schooljaar
33 of 34 wordt. Het bestuur heeft besloten extra budget voor de formatie beschikbaar
te stellen en deze groep te ontlasten. Vanaf 8 januari 2018 is voor 3 dagen per week
een extra leerkracht beschikbaar, waardoor we de groep kunnen splitsten. Het lokaal
naast groep 1-2c wordt voor deze ondersteuning gebruikt. Onze nieuwe collega heet
Chantal Punt en de werkdagen worden in overleg afgesproken. Eindverantwoordelijke
blijft Juf Liza.
Omdat Juf Wendy na de kerstvakantie aan haar nieuwe baan in Rotterdam begint,
hebben we een nieuwe collega aangetrokken. Ze heet Esme Zinken en is woonachtig
in Sliedrecht. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. De begeleiding voor
groep 3b-4b wordt samen met Leontien Boender gedaan.
Aanstaande maandag is de laatste keer dat Juf Sanne voor groep 7b-8b staat.
Lisanne Geelen-Maresh is onze nieuwe collega die haar gaat vervangen. Lisanne is
woonachtig in Zevenbergen. Ze begint 1 december 2017 en haar werkdagen zijn elke
maandag en vrijdag. De begeleiding voor de groep wordt samen met Juf Joyce
gedaan.
Sanne, bedankt!
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Sanne Postema heeft vele jaren
op ’t Nokkenwiel gewerkt en
heeft aanstaande maandag een
afsluitende dag met groep7b-8b.
Zij heeft vele taken goed
uitgevoerd, kinderen naar het
voortgezet onderwijs begeleidt
en andere activiteiten
georganiseerd. Dat is van grote
waarde geweest. We wensen
haar veel succes!
Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers zijn
voor de kinderen en het team van groot belang. We
doen regelmatig een beroep op u. De
activiteitencommissie heeft een drukke periode voor de
boeg. De school is al versierd en er hangt al een
gezellige sfeer voor het Sinterklaasfeest. Bij de
groepen 3a en 4a hebben vele ouders met het
knutselen geholpen. Andere ouders vervoerden kinderen naar het Sinterklaashuis in
Dordrecht. Wij waarderen uw aanwezigheid en de ondersteuning zeer! Uiteindelijk
komt het ten goede aan de kinderen.
Inloopochtend
De inloopochtend van afgelopen dinsdag bood ouders een kans om te zien waar uw
kind mee bezig was. Bij enkele groepen konden ouders (ook grootouders) zelfs
meedoen met een les. De kinderen vonden deze belangstelling erg leuk. We hopen
de volgende keer op meer nog belangstellenden. Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid! We zetten de deur weer open op woensdag 21 maart 2018.
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Staking dinsdag 12-12-17
Vandaag heeft u per mail 2 brieven over de mogelijke staking van 12 december 2017
ontvangen. Een brief met een toelichting over de redenen van de staking in primair
onderwijs. 5 December a.s. zal een definitief besluit genomen worden over de staking.
Het team zal staken, zodra het definitieve besluit in Den Haag wordt genomen. De
tweede brief is een aanbod voor kinderopvang door Wasko op 12 december 2017.

Circuit groep 5 t/m 8
We hebben maandelijks een circuit voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Dit is een
groep doorbrekende activiteit met verschillende mogelijkheden. Bijv. knutselen,
technische proefjes doen, koken of tekenen. We willen de kinderen meer aanbieden,
zoals dans, muziek, handwerken, enz. Misschien kunt u ons helpen? Heeft u een
bepaalde hobby, die u met een groep van 15-20 kinderen zou willen doen? Meld u
aan bij de groepsleerkracht van uw kind. Als er veel hulp wordt geboden, worden de
aantallen van de groepjes kleiner.
Sinterklaas en schoen zetten
Op woensdag 29 november komt de Voorzegpiet. De kinderen
horen dan dat zij hun schoen donderdag 30 november 2017 mee
mogen nemen. Dan ligt er zeeeeer waarschijnlijk vrijdag iets in.
Het Sinterklaasfeest op 5 december is volgens nieuwe
schooltijd: 8.30 tot 14.00 uur.
Eerste paal sporthal Molenzicht (KDO-CKC)
Er wordt een nieuwe sporthal voor KDO en CKC gebouwd. Enkele scholen zullen de
hal voor hun gymlessen gebruiken. Ook wij zullen met onze groepen 3 t/m 8 gebruik
gaan maken van deze hal.
De bouw start woensdag 29 november a.s. De eerste paal wordt vanaf 15.00 uur
geslagen. U en de kinderen zijn welkom bij deze gelegenheid. Else, van onze groep
6b, mag hierbij een aandeel leveren. Zie de bijlage met de uitnodiging.

