Beste wensen
Dit is de eerste Flits van het jaar. We
wensen u allemaal een gezond en gelukkig
2018. Een nieuwe start, vaak met goede
voornemens en plannen. Bij ons is dat niet
anders en we zullen ons best doen om
daadwerkelijk vorm te geven aan nieuwe
ontwikkelingen. De komende periode zullen
we onder andere het Engels in groep 1 t/m
8 verder ontwikkelen door middel van
groepsbezoeken en feedbackgesprekken. Er is ook een initiatief bedacht om ouders
uit te nodigen voor een contact als een open inloop. U wordt nog nader geïnformeerd.
Tevens zullen activiteiten voor alle ouders van ’t Nokkenwiel én Het Palet worden
aangeboden.
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Personele mutaties
Monique Huijgen keert terug van haar bevallingsverlof. Zij geeft les aan groep 5b op
maandag en dinsdag. Mariska staat op woensdag t/m vrijdag in de groep. Monique zal
i.p.v. Danielle Taken elke woensdag aan groep 6a lesgeven.
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Even voorstellen:
Mijn naam is Lisanne Geelen, 29 jaar en sinds
december ben ik een nieuwe leerkracht hier op ’t
Nokkenwiel. Ik ben geboren in Sliedrecht en opgegroeid
in Papendrecht. Voor mijn studie ben ik naar Arnhem
verhuisd, waar ik de Pabo heb gedaan aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens mijn
studie heb ik mij gespecialiseerd in het oudere kind en
de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.
Sinds december 2015 woon ik samen met mijn man in
Zevenbergen en afgelopen april zijn wij de trotse ouders
geworden van ons zoontje Sepp.
Hallo allemaal, ik ben juf Esmé, 26 jaar en ik woon in Sliedrecht. Mijn
lievelingsvakken zijn lezen, rekenen en tekenen en ik ben gek op
dansen en schaatsen. Vanaf de kerstvakantie ben ik op maandag,
dinsdag en vrijdag in groep 3b/4b. Samen met de kinderen verwacht
ik er een gezellige leerzame tijd van te maken. Ik heb er erg veel zin
in! Tevens zal ik op andere dagen enkele kinderen extra
ondersteuning bieden. Tot ziens!
Met vriendelijke groet, Esmé Zinken.

Hallo ouders/verzorgers,
Ik ben Chantal Punt, 27 jaar en ik woon in Nieuwegein.
Vanaf de kerstvakantie ben ik werkzaam naast juf Liza als
juf van groep 1/2C op het Maasplein. Mijn werkdagen zijn
dinsdag t/m donderdag. Ik vind het heel leuk om te koken,
bakken en te handletteren. Iets wat ik ook heel leuk vind is
zingen en muziek maken. Ik neem aan dat het leuk tijd op
school zal zijn. Tot snel!

Parkeren rondom
school
Gratis af te halen

MR: nieuwe leden gezocht
De medezeggenschapsraad (mr) heeft een instemmingsrecht en een adviesrecht
t.a.v.voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag Stichting Openbaar
Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA). De gezamenlijke inbreng van
onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.
De mr bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.
De directeur is adviseur en vertegenwoordigt het
bestuur. Zij vergaderen regelmatig. U bent van
harte welkom, want het is openbaar. Eénmaal per
jaar kan de samenstelling van de
medezeggenschapsraad veranderen.
Twee leden van de oudergeleding hebben
aangegeven dat ze met de zomervakantie zullen
stoppen. Zij hebben kinderen op het Boerenpad.
We hopen dat andere ouders (met name van
Boerenpad) bereid zijn om in de
medezeggenschapsraad zitting te nemen. Echter,
alle ouders kunnen zich beschikbaar stellen.
De huidige vertegenwoordiging van de ouders
bestaat uit: Erwin Kamminga, Caroline Verboom,
Marjoleine Wezemer en Krista Leppiko. Heeft
u nog vragen? Dan kunt u altijd even contact
opnemen met een van hen of met de
schoolleiding.
Nieuws van de VVO
Sinterklaashuis en Binnenhof
Dankzij uw ouderbijdragen aan de VVO
(Vereniging van Ouders) hebben de
groepen 1/2 (BP en MP), 3/4 (MP) en 7/8 (MP)
in de eerste helft van dit schooljaar een leuke
excursie gehad. De groepen 1, 2, 3 en 4 zijn
met de bus naar het Sinterklaashuis in
Dordrecht geweest. O, wat vonden sommige
kinderen het spannend. Maar ook heel leuk
natuurlijk! Groep 7/8 heeft met elkaar een
dagje Binnenhof en Madurodam achter de rug.
Dit was een leerzame en zeer geslaagde dag.
De VVO heeft voor dit schooljaar alle groepen
van 't Nokkenwiel een bedrag toegezegd ter
ondersteuning van educatieve excursies. Dit is
mogelijk dankzij uw vrijwillige, financiële
bijdrage. Namens de kinderen en de school:
dank u wel!
Ouderkamer op Het Palet
De Ouderkamer is er ook dit jaar weer voor alle ouders,
zowel van het Palet als ’t Nokkenwiel. Er is weer een
informatief en afwisselend programma samen gesteld. De
volgende activiteiten staan gepland:




Dinsdag 6 februari: Vanmorgen komt de
logopediste ons iets vertellen over de
taalontwikkeling van het kind en over het belang
van voorlezen. Voorlezen is niet alleen leuk en
belangrijk voor de hele kleintjes, maar ook als je
kind al kan lezen is het belangrijk (en leuk!) om te
blijven voorlezen.
Woensdag 7 maart: De kinderfysiotherapeut komt
ons wat vertellen over de motoriek van kinderen,
en met name de schrijfmotoriek.




Dinsdag 17 april: Marilena van het Centrum Jeugd en Gezin komt ons
vanmorgen vertellen wat home-videotraining inhoudt en hoe dit kan helpen bij
de opvoeding.
Woensdag 4 juli: Wat is autisme? Wat betekent het in je dagelijks leven? Hoe
kun je als buitenstaander hier mee omgaan? Vanmorgen komt er een
deskundige om ons hierover te vertellen. Ook laat zij ons engszins zelf
ervaren hoe het is om autisme te hebben.

De ochtenden zijn van 8.45 uur tot 10.00 uur en voor jongere kinderen is er een
speelhoekje ingericht. De bijeenkomsten zijn gratis. Schuift u ook aan?
We hopen u ook een keer te kunnen begroeten in de Ouderkamer in Het Palet!
KunstKanjers workshops
De kinderen van ’t Nokkenwiel kunnen met een kunstproject buiten
schooltijd meedoen. Het betreft een workshop “graffiti”. Zie voor meer
informatie de bijlage bij deze Flits.

Zwemwedstrijden
De kinderen van de
basisscholen krijgen de kans
om aan zwemwedstrijden in
zwembad Blokweer mee te
doen. Zie voor meer informatie
de bijlage bij deze Flits.

Parkeren rondom de school
In deze winterperiode worden veel
kinderen met de auto naar school
gebracht. Uiteraard speelt het regenachtig
en stormachtige weer een rol. We vragen u
op de veiligheid van de kinderen te letten
en uw auto in de juiste
vakken te parkeren.

Gratis af te halen
We hebben nog 10 houten leerlingenstoeltjes en 2 verrijdbare kasten over op het
Maasplein. Kunt u iets ervan gebruiken? Neem dan contact op met de directeur of
kom aanstaande woensdagochtend om 8.30 uur even naar school.

