Wendy bedankt
Wendy Koeman heeft vele jaren op ’t Nokkenwiel gewerkt.
Met name in de kleutergroepen op locatie Maasplein. Wendy
heeft een grote betrokkenheid getoond en kinderen waren bij
haar altijd welkom. Zij heeft vele taken goed uitgevoerd. Dat
is van grote waarde geweest. We wensen haar veel succes
in Rotterdam!
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Kerstviering
Nieuw meubilair
De kerstsfeer was duidelijk op school aanwezig. De school en lokalen
waren gezellig versierd en de kerstman kwam op bezoek. We hebben
liedjes gezongen met muzikale begeleiding van Ton/René. Vele
ouders hebben een bijdrage aan het kerstdiner geleverd. Hartelijk
dank! Speciale dank aan de leden van de activiteitencommissie, want
zij hebben veel voor de organisatie betekend.

Kerstvakantie

Overblijf en pauze
Het team heeft de situatie van de overblijf en de middagpauze geëvalueerd. Op het
Maasplein zijn we tevreden over de pauze. Op het Boerenpad kan het speelgedrag
beter.
We zullen op het Boerenpad de groepsindeling veranderen:
 Groep 1-2, 5 en 6 hebben samen buitenspelen/pauze vanaf 11.45 uur tot
12.15 uur. Aansluitend is de lunch.
 Groep 3, 4, 7 en 8 eten vanaf 12.00 uur en hebben samen
buitenspelen/pauze van 12.15 tot 12.45 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen niet op het kleine (peuter)plein spelen. De
kinderen van groep 1 t/m 4 mogen wel op het hele plein spelen.
Deze wijziging gaat maandag 8 januari in.
Nieuw meubilair
De groepen van het Boerenpad hebben sinds de herfstvakantie nieuw meubilair. We
zijn er blij mee, want alle tafels zijn van gelijke hoogte. De groepen op het Maasplein
zullen morgen met nieuw meubilair worden ingericht. Dat wordt een fijn begin van
2018!
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdag 22 december. De kinderen zijn dan tot en met 7
januari 2018 vrij.

We wensen iedereen een gezellige
feestdagen en een succesvol
2018!

Agenda
22 december tot en
met 7 januari
kerstvakantie

