De Week van het Openbaar onderwijs ……
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het gaat al opschieten. De week van Openbaar onderwijs start op maandag 19 maart.
U heeft nog wat informatie te goed.
Vrijdag 23 maart is een gezamenlijk afsluitend muzikaal optreden van de leerlingen
van Het Palet en ’t Nokkenwiel. Dit begint vanaf 14.45 uur. Van beide scholen zijn er
kinderen die meedoen in het instrumentenorkest.
De groepen van het Maasplein bereiden zich voor tijdens een workshop op woensdag
21 maart. De groepen van het Boerenpad hebben op donderdag 22 maart hun
workshop. Vervolgens is op vrijdagochtend 23 maart nog een gezamenlijke repetitie in
de Blokweer.
De kinderen zullen een T-shirt van de school ontvangen. We verzoeken u om het Tshirt ongewassen op maandag 26 maart a.s. weer in te (laten) leveren op school. Na
inlevering van het shirt ontvangt uw kind een cadeautje. Alleen de kinderen van groep
7a gebruiken een eigen wit T-shirt. Ook zij ontvangen maandag het cadeautje .
De organisatie op vrijdag 23 maart is als volgt:
Groep
Clusterrepetitie
Bijzonderheden organisatie
Vrijdag 23 maart
1/2
Heeft geen clusterrepetitie
3a en 3b/4b en 4a
9.15-10.00 uur
Groep 3a en 4a lopen heen en terug naar
Blokweer.
Groep 3b/4b worden met busjes van
Wasko heen en terug gebracht.
5a, 5b, 6a, 6b
10.15-11.00 uur
Alle groepen lopen of fietsen heen en
terug.
7a, 7b/8b, 8a
11.00-11.45 uur
Alle groepen fietsen heen en terug.
Leerlingen instrumenten orkest blijven op
Blokweer met instrument!
Leerlingen
12.15-13.00 uur
Lopen/Fietsen heen. Blijven tot generale
instrumentenorkest
repetitie/einde voorstelling in de Blokweer.
Groep 3 t/m 8
Generale repetitie
Groep 3b/4b met busjes van Wasko naar
13.20-14.30 uur
Blokweer.
Groep 5b,6b,7b/8b op de fiets naar
Blokweer
Groep 3a/4a/5a/6a/7a/8a lopen naar
Blokweer
Groep 1/2
Sluiten iets later aan Groep 1/2c met busjes van Wasko naar
generale repetitie
Blokweer
13.50-14.30 uur
Groep 1/2a en 1/2b lopen naar Blokweer/
regelen ouders
Ouders
14.30 uur
Ouders met een geel ticket gaan via
hoofdingang naar binnen, zitten op
tribune in de zaal.
Ouders met een blauw ticket gaan via
achteringang naar binnen, zitten op
tribune boven.
Jassen/tassen
De jassen en tassen van de kinderen worden bewaard in de kleedkamers. Op de deur
van de kleedkamer hangt een lijst met de groepsindeling.
Na afloop gaan eerst de groepen 1 en 2 de spullen halen en naar buiten. Dit wordt
ook omgeroepen. Daarna volgen de groepen 3, vervolgens de groepen 4 enzovoorts.
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De andere groepen blijven zitten in de zaal met de leerkracht, totdat zij aan de beurt
zijn.
Blikjes
Er zijn nog meer blikjes nodig. Wilt u de kinderen een (formaat knakworst) blikje
meegeven, zodat zij de komende week een shaker kunnen maken.
Teenslippers groep 5a en 5b
De kinderen van de groepen 5a en 5b hebben een paar teenslippers nodig om muziek
mee te maken. Heeft u teenslippers die u niet meer nodig heeft? Lever ze in bij de
juffen van de groepen 5.
PR/ twitter
Wij zorgen op de dag zelf dat er leuke foto’s en filmpjes op Twitter worden geplaatst
(ook te zien via nokkenwiel.opa.nl). Natuurlijk kunt u vanaf uw plaats wel een foto
maken. Houdt a.u.b. rekening met privacy.
Tot slot
Het zal even druk worden bij het naar binnen gaan, wij verzoeken u om u te houden
aan de aanwijzingen van de organisatie. U ontvangt per gezin twee (gekleurde)
kaartjes.
Ook Wasko kinderopvang, een vaste waarde voor het openbaar onderwijs, is
vertegenwoordigd. Kinderen die op vrijdag gebruikmaken van de BSO worden door de
medewerksters begeleid en weer mee naar de BSO genomen tot zij worden
opgehaald.
Tip: Kom lopend of op de fiets naar de sporthal. Alle leerlingen komen lopend of op de
fiets.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de werkgroep,
Vera Doejaaren en Peter Rietveld.
’t Nokkenwiel rekent ook op de Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart vindt landelijk de Grote Rekendag plaats. Het thema dit jaar is
‘De school als pakhuis’.

Op beide locaties starten we om 8.30 uur met groep doorbrekende rekenactiviteiten.
Tijdens de Grote Rekendag werken de volgende groepen samen: Groep 1-2, 3-4,
5- 6, 7-8. De kinderen zullen verschillende vaardigheden gebruiken. Het doel is
kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen nog leuker!
Pasen op school
Het jaarlijks Paasontbijt is donderdag 29 maart. U ontvangt binnenkort de benodigde
informatie.

