Geboorte van Gijs
Inge Bos, leerkracht groep 8a, was vanaf 20 april met verlof
vanwege haar zwangerschap. Juf Inge is 25 april 2018 bevallen
van Gijs. Van harte gefeliciteerd!!!
De baby is 10 weken te vroeg geboren, maar moeder en kind
maken het naar omstandigheden goed. Zij verblijven nog enige
tijd in het ziekenhuis.
Avondvierdaagse
U heeft vorige week een oproep ontvangen, omdat er ouders nodig zijn voor de
organisatie om als school mee te doen aan de Avondvierdaagse. Er heeft zich 1
persoon gemeld. Dit betekent dat we niet als hele groep (De Nokkids) mee kunnen
lopen en dat u zelf voor het wandelen van uw kind verantwoordelijk bent.
Indien u zich naar aanleiding van dit bericht toch beschikbaar wilt stellen, kunt u met
de school of Marlies de Jager contact opnemen. We hopen uiterlijk 22 mei meer
reacties te ontvangen. Hieronder nogmaals het verzoek:
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar is de Avondvierdaagse in Alblasserdam van 18 t/m 21 juni. Ieder jaar lopen we
met de kinderen van het Nokkenwiel als een grote groep (De Nokkids) de
verschillende afstanden. Vorig jaar hebben we zelfs met 144 kinderen meegelopen!
Door de gele shirts en de spandoeken zijn de Nokkids een herkenbare groep
geworden.
Het inschrijven van de groep als geheel gebeurt al jaren door een aantal enthousiaste
ouders. Het inschrijven van de groepen is 11 juni en daarvoor zullen de inschrijvingen
van de kinderen en de betaling moeten worden voldaan. Door middel van een website
kunnen ouders hun kinderen inschrijven en de betaling voldoen. De groep wordt dan
als geheel ingeschreven en alle kinderen ontvangen vlak voor het lopen van de
avondvierdaagse hun gele shirt. Iedere groep krijgt een aanspreekouder toegewezen
die de organisatie helpt bij het uitdelen van de versnaperingen onderweg en de
medailles aan het eind van de vier dagen.
Maar er zijn ouders nodig die zich aanmelden om de organisatie over te nemen. Dit
jaar zijn we op zoek naar een aantal nieuwe ouders die mee willen helpen de Nokkids
weer mee te laten lopen met de Alblasserdamse avondvierdaagse. Lijkt het je leuk
om, samen met een aantal andere ouders, de organisatie van de Nokkids op je te
nemen? U kunt zich aanmelden bij Marlies de Jager (marliesde@gmail.com) of de
groepsleerkracht van uw kind.
Hartelijk dank voor de medewerking,
mede namens enkele ouders, Peter Rietveld
Schoolreis
Alle groepen, behalve groepen 7a en 7b, zullen aanstaande woensdag op schoolreis
gaan. U heeft via de groepsleerkracht informatie ontvangen. We hebben er zin in!
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Motoriek en leren
Gisteren heeft Huub van Meggelen in het speellokaal
aan het Boerenpad een informatieve workshop
“motoriek en leren” geven. Huub is
kinderfysiotherapeut van Balans en heeft waardevolle
informatie over de groei van een kind uitgelegd.

Schoolvoetbal groep 5 en 6
Een groot aantal jongens en meisjes deed afgelopen woensdag mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi voor de groepen 5 en 6 was succesvol. Een team
werd kampioen en de anderen behaalden eervolle plaatsen. Iedereen heeft haar of
zijn uiterste best gedaan. Top gedaan! De begeleiding wordt bedankt voor de hulp.
Studiedag vrijdag 18 mei
Het team heeft morgen een studiedag, waardoor de kinderen vrij zijn. Wij zullen ons
o.a. bezig houden met planmatig werken, ondersteuning aan kinderen, pedagogisch
klimaat, veiligheid en formatie. We besteden ook aandacht door middel van teamleren
aan Engels, taalbeleid, muziek en meer- en hoogbegaafdenbeleid.
Uitbreiding BSO Olivier
We zijn blij u te kunnen vertellen dat sinds 9 mei BSO Olivier
ook op woensdag open is! Netta Anakotta zal als vast gezicht
op de woensdag aanwezig zijn.
Elke dag zijn er tal van leuke en uitdagende activiteiten voor de
kinderen, aansluitend op de verschillende leeftijden en wensen
van de kinderen.
Mocht u meer willen weten over de BSO, stap gerust een
keertje binnen of neem contact op met onze
klantenservice, klantenservice@wasko.nl / 078-6157165
Ouderkamer op Het Palet
Woensdag 4 juli is de ouderkamer op Het Palet weer geopend. Het thema is dan “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 enigszins zelf ervaren hoe het is om autisme te hebben. Voor deze
ochtend is het prettig als we weten hoeveel deelnemers er zijn. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij juf Annet (a.godeke@soba-scholen.nl) en bij de leerkracht van uw kind.
Pinksterweekend
Mede door de studiedag hebben
de kinderen een lang
Pinksterweekend. We beginnen
dinsdag 22 mei weer. We wensen
u een fijn weekend.

