Juf Inge is zwanger
Hoeraaaa …..
Inge Bos, leerkracht groep 8a is in blijde
verwachting. Zij verwacht haar kindje met de
zomervakantie. We wensen haar een fijne
zwangerschap.
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Meebeslissen over het onderwijs aan uw kinderen?
De medezeggenschapsraad (MR) zoekt twee betrokken ouders van met name locatie
Boerenpad! De MR van ‘t Nokkenwiel is een actieve club die in gesprek gaat met de
schooldirectie en het bestuur over alle belangrijke beslissingen die betrekking hebben
op het onderwijs dat aan onze kinderen gegeven wordt. Een belangrijke rol dus!
Samen met twee ouders van locatie Maasplein vertegenwoordig je de stem van alle
ouders van ‘t Nokkenwiel. Vaders en moeders zijn van harte welkom te reageren.
Wil jij net als wij:
 De eerste zijn die geïnformeerd wordt over belangrijke ontwerpen binnen ‘t
Nokkenwiel?
 Je eigen ideeën over kwalitatief goed onderwijs naar voren brengen?
 Meedenken over hoe wij ons schoolaanbod verder kunnen
professionaliseren?
 Meebeslissen over het gevoerde beleid van ‘t Nokkenwiel?
 De wensen van andere ouders van ‘t Nokkenwiel overbrengen?
Dán horen we graag van jou via mr-nokkenwiel@soba-scholen.nl vóór 16 februari via
de mail.
We vergaderen elke 6 weken om elkaar op de hoogte te brengen van dat wat leeft en
speelt bij ouders, mee te denken over beleid en toekomstplannen en samen te werken
aan beter onderwijs voor onze kinderen! Je bent van harte welkom aan te sluiten en
we kijken uit naar jouw aanmelding.
Gesprek naar aanleiding van het schoolrapport
We zijn nu halverwege het schooljaar 2017-2018. U
ontvangt van de groepsleerkracht een uitnodiging om
de resultaten en ontwikkelingen te bespreken. Deze
rapportgesprekken worden in de week van 12 februari
2018 gehouden. Tevens ontvangen de ouders met
kinderen in groep 8 het schooladvies in verband met de
keuze van het voortgezet onderwijs.
Deurcode Maasplein
De ouders van de kinderen op locatie
Maasplein hebben een aparte mail
over wijziging van de deurcode
ontvangen. De andere deurcode geldt
vanaf maandag 12 februari 2018.
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Brede school: peuters en kleuters spelen samen
Omdat de peuters van Wasko het erg gezellig vinden om samen te spelen en te
werken met de kleuters, mochten zij buitenspelen met de kleuters van juf Liza op het
grote speelplein van school. In het
begin was dat nog best een beetje
spannend maar al snel renden en
speelden de kinderen door elkaar op
het speelplein.
Op locatie Maasplein gaan we de
komende tijd op donderdag
buitenspelen met de kleuters en als
dit voor iedereen fijn is, willen wij dit
uitbreiden naar 2 a 3 keer in de
week.
Deze keer was al erg geslaagd en
we kijken al uit naar de volgende
keer!

Directeur Nokkenwiel leest voor aan peuters Wasko
In het kader van de Nationale
voorleesdagen heeft Peter
Rietveld heeft het interactieve
prentenboek “Ssst! De tijger
slaapt” aan de peuters van
Wasko op het Boerenpad
voorgelezen. Het
prentenboek van Britta
Teckentrup over de slapende
jarige tijger is verkozen tot
prentenboek van 2018. Met
grote betrokkenheid
luisterden de peuters naar het
verhaal, aaiden zij over de buik en de neus van de tijger. Zij bliezen feestelijke
ballonnen de lucht in. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van het kind.
Het is leuk voor de kinderen en ze worden er slimmer van.
Voorleesactiviteiten
Het vergroten van de woordenschat en het
stimuleren van de leesontwikkeling geeft
vaak leesplezier. Wij hebben tal van
leesactiviteiten gedaan. Onder meer het
voorlezen door een ouder kind aan een
jonger kind. Tevens is er een uitbreiding met
Engels boeken beschikbaar gekomen.

Circuit vanaf groep 5
We vinden de samenwerking tussen
kinderen belangrijk en ook dat zij eens
een andere vaardigheid kunnen
inzetten op basis van hun
belangstelling. Maandelijks is er voor
kinderen vanaf groep 5 een circuit. In
samengestelde groepjes wordt
bijvoorbeeld gesport, gedanst,
geschaakt, geschilderd, of gekookt.
Dit is een leerzame en leuke ervaring.
Via twitter ziet u leuke foto’s.

Koptelefoon vanaf groep 5
We hebben in overleg met de medezeggenschapsraad besloten dat de kinderen vanaf
groep 5 een eigen koptelefoon voor schoolgebruik krijgen. Dit is
eenmalig in hun schoolloopbaan. Zij zijn verantwoordelijk voor deze
koptelefoon. Als deze kapot gaat, zal uw kind een nieuwe mee moeten
nemen. Ook krijgen de kinderen een doosje waar deze koptelefoon in
bewaard kan worden.
Alle andere koptelefoons die in de school zijn, worden verdeeld over
de andere groepen.
Toezicht tijdens lunchpauze
Het toezicht op de kinderen tijdens de middagpauze wordt op de locaties verschillend
ingevuld. Er zijn op elke locatie altijd twee vrijwillige personen beschikbaar. Op locatie
Maasplein is enkele dagen een leerkracht van een bovenbouwgroep ook aanwezig.
Dit is een eigen keuze want een bovenbouwleerkracht kan ’s morgens en tussen de
middag een kwartiertje pauze houden. In tegenstelling met een kleuterleerkracht. Een
leerkracht van een kleutergroep kan rooster-technisch en volgens de cao geen
toezicht houden in de middagpauze.
Trakteren
Een verjaardag vieren op school is een feestelijke gebeurtenis. We merken dat het
vaak veel is wat kinderen trakteren. Ook is de hoeveelheid suiker of zout hierin
belangrijk. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Wilt u hier alstublieft
rekening mee houden? Bedankt voor uw begrip.
Workshop EHBO in ouderkamer Het Palet
Voor ouders van ’t Nokkenwiel en Het Palet werd een workshop E.H.B.O. bij kinderen
en baby’s georganiseerd. Deze ochtend hebben we geleerd hoe je moet handelen in
een levensbedreigende
situatie. Het was een
leerzame ochtend en veel
ouders gaven aan hier een
vervolg aan te willen geven
in de vorm van een echte
cursus E.H.B.O. bij
kinderen en baby’s, die
afgesloten wordt met een
officieel examen. Deze
cursus zal rond de €140, -per persoon kosten en
duurt een hele dag. De
meeste zorgverzekeringen
vergoeden dit. Mocht u
belangstelling hebben voor
deze cursus, dan kunt u
zich aanmelden door te
mailen naar a.godeke@soba-scholen.nl. Wanneer er voldoende belangstelling is, zal
er een datum gepland worden waarop de cursus gegeven zal worden.
Ouderkamer
In de bijlage vindt u een uitnodiging een bijeenkomst in de ouderkamer op Het Palet.
Deze uitnodiging geldt ook voor ouders van ’t Nokkenwiel.

