Openbare basisscholen geven een muzikaal optreden in de
Week van het Openbaar Onderwijs ……
Aan ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van ’t Nokkenwiel en Het Palet,
Ook dit jaar wordt de landelijke ‘Week van het openbaar onderwijs’ gehouden die valt
in week 12 (19-23 maart). Zoals u gewend bent van ons zullen wij hier weer op eigen
wijze invulling aangeven. Centraal hierbij staan onze kernwaarden:
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“OPEN, VEILIG, SAMEN.’
Op vrijdag 23 maart om 14.45 uur
wordt er een grootse muzikale
afsluiting gehouden in de sporthal De
Blokweer waarvoor alle ouder(s)
/verzorger(s) zijn uitgenodigd.
(maximaal 2 per gezin)
Wij weten dat dit niet onder schooltijd
valt, maar rekenen op uw medewerking. In deze week zullen alle leerlingen de
afsluiting op school voorbereiden. Het zou sneu zijn als uw kind wel de voorbereiding
meemaakt, maar niet kan deelnemen aan het uiteindelijke optreden.
Wij realiseren ons dat het nog wat vaag is wat we nu schrijven, maar wij willen u graag
verrassen.
Noteert u a.u.b. deze datum en tijd in uw agenda. U komt toch ook? Nadere informatie
volgt.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de werkgroep,
Vera Doejaaren en Peter Rietveld
Week van het openbaar onderwijs



Verzoek 1: Alle kinderen hebben een leeg (knakworst)blikje nodig om een
muziekinstrument van te maken. Wilt u dergelijk blikje bewaren en z.s.m. aan
uw kind meegeven?
Verzoek 2: Kinderen en ouders die een instrument bespelen kunnen op
vrijdag 23-3 een bijdrage aan het optreden leveren. Wilt u weten hoe? Geef
dan aan welk instrument u bespeelt en geef u op bij l.schindler@sobascholen.nl of i.bos@soba-scholen.nl.

Schoolmaatschappelijk werk
Vanaf dit schooljaar is op het Nokkenwiel een
schoolmaatschappelijk werker (smw-er) regelmatig
aanwezig. Laten we beginnen met die lange naam af te
korten in smw. 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
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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 een 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 het Maasplein in de oneven weken op donderdag tussen 13:00 en 14:00
uur, boven in het lege leslokaal met de rode deur.
 Op het Boerenpad in de even weken op donderdag tussen 13:00 en 14:00
uur, in het kantoor van de directie of in het BSO lokaal.
U kunt gewoon bij hen binnenlopen!
Afvalberg verminderen.
We willen een bijdrage leveren aan het milieu en onze schoolomgeving netjes
houden. De kinderen nemen voor de ochtendpauze vaak een pakje drinken mee. We
verzoeken u bij voorkeur geen pakjes drinken mee te geven, maar een afsluitbare
beker. Een beker is weer opnieuw te gebruiken en dat scheelt weer in de hoeveelheid
van ons afval.
Ouderkamer
U kunt zich aansluiten bij
belangstellende ouders van Het Palet
voor een bespreking in de ouderkamer
op woensdag 7 maart van 8.30 tot 10.00
uur aan de Van Eesterensingel 197. Het
thema is “groeien en bewegen”. Deze
ochtend komt Ellen Rietveld,
kinderfysiotherapeut, vertellen over de
ontwikkeling van de motoriek van
kinderen en wat zij hierin kan betekenen.
U hoeft zich niet van tevoren aan te
melden.
Sport in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert de buurtsportcoach weer de Akidz. Een
sportinstuif voor alle kinderen uit Alblasserdam van 6 t/m 12 jaar. Kijk oor meer
informatie in een van de bijlagen van deze Flits.
Aanbod Wasko in de voorjaarsvakantie
Wasko kan uw kind ook in de voorjaarsvakantie opvangen. U leest het programma
van de opvang van kinderen in de bijlage.
Aanbod Kunstkanjers
De kinderen kunnen zich opgeven voor workshops Streetdance en/of Theater. Er zijn
2 bijlagen met informatie bij deze Flits toegevoegd.
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 23 februari heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. Dan begint
de Voorjaarsvakantie. We beginnen weer op maandag 5 maart 2018.

