Schoolkamp groep 7a en 7b
De groepen 7a en 7b waren afgelopen dagen op
kamp naar Loon op Zand. Zij hebben veel gedaan. De
kinderen brachten een bezoek aan de Oliemeulen en
de Efteling. Ze hebben een spooktocht, workshops en
levend stratego gedaan. Er was een kampvuur
waarbij gezellig liedjes werden gezongen onder
begeleiding van een gitaar. De kampweek werd
afgesloten met een
bonte avond. Het
was reuze gezellig.
Verschillende
collega’s zijn langs
geweest. De
begeleiders worden
bedankt voor inzet!
Meer foto’s zijn
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terug te vinden op Twitter.

Babbelcafé

Eindtoets groep 8

Workshop
Het is bijna zover: de afname van de IEP (eindtoets van
groep 8) op dinsdag 17 en woensdag 18 april. Eén op de
drie basisscholen werkt dit schooljaar met de IEP Eindtoets,
zo’n 50.000 leerlingen in Nederland.
In week 21 ontvangen de kinderen en hun ouders de
papieren leerlingenrapportage.
We wensen de kinderen van groep 8a en 8b veel succes!

Groep 1-2c
Inmiddels zitten er 38 kinderen in groep 1-2c. De schoolleiding en het schoolbestuur
zullen rekening houden met de grootte van deze groep. We stellen extra budget
beschikbaar, zodat de groep vanaf de meivakantie tot de zomervakantie elke dag kan
worden gesplitst. Dat is fijn voor de kinderen en vermindert de werkdruk van de
leerkrachten.
Schoolmaatschappelijk werk
Marike van schoolmaatschappelijk werk heeft laten weten, dat het inloopspreekuur
voor SMW op het Boerenpad niet meer in het lokaal van Wasko zal zijn, maar in een
spreekkamer van het CJG in het houten gebouw.
Babbelcafé gaat niet door
Alle ouders/verzorgers hebben een uitnodiging voor het
Babbelcafé ontvangen, zodat er informatie tussen u,
ouders van de medezeggenschapsraad, ouders van de
Vereniging van Ouders en enkele teamleden kan worden
uitgewisseld. We wilden op een laagdrempelige wijze
informatie over de school met u bespreken. Er hebben
zich helaas maar enkele ouders aangemeld. Daarom
hebben we besloten het Babbelcafé niet door te laten
gaan. De ouders die zich hebben aangemeld, zullen op
een ander moment voor een koffie en een praatje worden
uitgenodigd.

Ouderkamer
Betrokken ouder
Schoolvakanties
HVO/GVO

Uitnodiging: Bewegend leren en leren bewegen
We willen de betrokkenheid, hulp en
aanwezigheid van ouders bij school
stimuleren. Daarom nodigen de
schooldirecteur, de Vereniging van
Ouders en de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad u uit voor een
workshop “bewegen en leren.” Huub van
Meggelen is kinderfysiotherapeut van
Balans en zal interessante informatie
verstrekken. Hij zal het belang aangeven
van een goede motorische ontwikkeling
en leren. Deze workshop wordt gehouden
in het speellokaal van het Boerenpad op
woensdag 16 mei van 12.45 tot 13.45 uur.
U kunt u aanmelden per mail
l.vansteenis@soba-scholen.nl, uiterlijk
dinsdag 8 mei a.s.
Ouderkamer
De ouders van Het Palet en ’t Nokkenwiel kunnen deelnemen aan de ouderkamer. Dit
zijn een informatieve bijeenkomsten.
Dinsdag 17 april: Marilena van het Centrum Jeugd en Gezin komt ons vertellen wat
home-videotraining inhoudt en hoe dit kan helpen bij de opvoeding. Aanvang is om
08:30 en het duurt tot 10:00 uur. U bent van harte welkom op Van Eesterensingel 197.
Woensdag 4 juli: Wat is autisme? Wat betekent het in je dagelijks leven? Hoe kun je
als buitenstaander hier mee omgaan? Deze ochtend komt er een deskundige om ons
hierover te vertellen. Ook laat zij ons engszins zelf ervaren hoe het is om autisme te
hebben.
Van een betrokken ouder….
Wist u dat:
De school meer dan 300 leerlingen heeft?
Er in de Activiteiten Commissie slechts zes ouders zitten, bijna de helft ten
opzichte van vorig schooljaar? Terwijl de activiteiten vooralsnog hetzelfde zijn
gebleven?
Er in de AC vier ouders van het Maasplein zitting hebben en twee van het
Boerenpad?
In de Vereniging van Ouders vier ouders zitten, allen afkomstig van het
Maasplein?
De Medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan is binnen een school? Dat
van de vier ouders er twee na dit schooljaar stoppen?
Dat de twee overgebleven ouders van de MR kinderen hebben op…jawel het
Maasplein? Dat de hoop is, er 1 ouder met kinderen op het Boerenpad zich
beschikbaar voor de MR stelt?
Dat al deze feiten op een rij aanleiding zijn voor deze ingezonden brief?
Vorige week hielp ik de dames van de AC met het vullen van de kratten met eten en
drinken voor het Paasontbijt. Eigenlijk realiseerde ik me toen pas dat het best veel
werk is, meer werk dan ik dacht.
Want er gaat natuurlijk een hele
organisatie aan vooraf.
Toen ik terug naar huis liep, vroeg ik
me af hoe het toch mogelijk is dat op
een school met ruim 300 leerlingen
er maar zo weinig ouders zijn die
keer op keer hulpverlenen. Buiten
alle commissies om zijn het meestal
dezelfde ouders die op school te
vinden zijn bij de knutsel-ochtenden,
pleinwacht, verkeerslessen, het

inpakken van de Sinterklaascadeautjes, etc.
De school is blij met alle ouders die af en toe een helpende hand toesteken, uiteraard
wat mogelijk is binnen uw (beperkte) tijd en omstandigheden. Hiervoor hoeft u geen
deel uit te maken van een commissie. Vele handen maken licht werk ten slotte. En dat
niet alleen: het is ook gewoon leuk en gezellig om met elkaar iets voor school en onze
kinderen te doen.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat activiteiten als Koningspelen of Paasontbijt
etc. georganiseerd kunnen (blijven) worden. Want dit zijn dé activiteiten die de
basisschooltijd zo leuk maken.
Tot slot nog een laatste wist u datje: deze brief heb ik op persoonlijke titel geschreven,
niet uit naam van een commissie en ook niet uit naam of in opdracht van de school.
Met vriendelijke groet, Majanka Keijer
Vakanties Schooljaar 2018-2019
De vakantie en vrije dagen i.v.m. studiedagen van het team zijn als volgt:
Eerste schooldag is
maandag 27-8-2018
Studiedag voor team: vrijdag 21-9-2018
Herfstvakantie:
maandag 22-10 t/m vrijdag 26-10-2018
Studiedag voor team: maandag 29-10-2018
Kerstvakantie:
maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019
Voorjaarsvakantie:
maandag 25-2 t/m vrijdag 1-3-2019
Studiedag voor team: maandag 4-3-2019
Meivakantie:
vrijdag 19-4 t/m vrijdag 3-5-2019 (inclusief Goede Vrijdag en
2e Paasdag)
Hemelvaartweekend: donderdag 30-5 en vrijdag 31-5-2019
Studiedag voor team: vrijdag 7-6-2019
2e Pinksterdag:
maandag 10-6-2019
Zomervakantie:
vrijdag 19-7 t/m vrijdag 30-8-2019
GVO/HVO-lessen
Ouders op openbare scholen kunnen hun kind opgeven voor lessen over godsdienstvormings- of humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO). Deze lestijd wordt door
een docent van de landelijke vereniging verzorgd. Er zijn echter een beperkt aantal
docenten beschikbaar. Ouders van de groepen 5, 6 en 7 hebben voor dit schooljaar
voor hun zoon/dochter een keuze gemaakt voor het volgen van een van de
godsdienst lessen. We gaan ervan uit dat voor volgend schooljaar deze keuze gelijk
blijft. Ook als u aangegeven heeft dat uw kind geen van deze lessen volgt, gaan we
ervan uit dat volgend schooljaar hierin geen verandering zal zijn. Mocht u toch een
andere keuze willen maken, kunt u dit doorgeven aan de huidige leerkracht van uw
kind vóór vrijdag 20 april a.s.
De ouders van groepen 4a en 4b ontvangen een mail voor aanmelding van deze
lessen.
Toelichting van onze GVO docent:

GVO
Beste ouders/verzorgers,
Al een paar jaar geef ik met veel plezier GVO-lessen aan de groepen 5, 6 en 7 op het
Nokkenwiel. Ook komend schooljaar kunt u uw kind daar weer voor opgeven.
Waarom GVO?
Kiezen voor godsdienstig vormingsonderwijs kan diverse redenen hebben.
Voor sommige mensen zijn de verhalen uit de bijbel van belang voor hun geloof en
hun levenshouding.
Anderen weten dat deze verhalen een grote rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling
van onze cultuur. Verhalen uit de bijbel zijn door de eeuwen heen een bron van

inspiratie geweest voor kunstenaars. Eigenlijk moet je iets van deze verhalen
afweten om echt van deze kunstuitingen te kunnen genieten.
Ook veel spreekwoorden en gezegdes zijn ontleend aan de bijbel en ook hiervoor
geldt, dat je de betekenis pas echt begrijpt als je het verhaal dat erbij hoort kent.
Weer anderen vinden het een wezenlijk onderdeel van de opvoeding om wat meer
van de bijbel en het christendom af te weten in verband met de omgang met hun
medemensen.
Wellicht herkent u zich in deze motieven en wilt u uw kind ook kennis laten maken met
de
verhalen uit de bijbel.
Het is niet de bedoeling uw kind over te halen tot de één of andere kerk of geloof.
In de lessen ligt de nadruk op de hoofdlijnen van de inhoud van de bijbel. De
leerlingen
maken kennis met een groot aantal verhalen en personen uit de bijbel. Deze
verhalen vormen de aanleiding om met elkaar na te denken over actuele vragen en
maatschappelijke thema’s die in het leven van de kinderen een rol spelen: jaloezie,
pesten, vrede, omgaan met elkaar, gebeurtenissen in de wereld, etc.
Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan het ontstaan en de betekenis van
de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen en Pinksteren.
Er worden geen repetities of toetsen gegeven zoals bij de andere vakken, maar de
verwerking vindt plaats in de les door middel van gesprekken, spelletjes, puzzels,
films, drama, een quiz, lied en dergelijke. Van deze verwerkingen wordt een map
gemaakt, die de kinderen aan het eind van het schooljaar mee naar huis mogen
nemen.
Ieder jaar brengen we een bezoek aan één van de kerken in Alblasserdam en worden
we daar rondgeleid. De kinderen vinden dat erg leuk en hebben altijd veel te vragen.
Ik hoop dat u uw kind de GVO-lessen wilt laten volgen.

Met vriendelijke groet,
Arja Versteeg (docente GVO)

