Start nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer gestart!
Maandagochtend stonden alle kinderen
weer te trappelen om het nieuwe
schooljaar te beginnen. Voor het eerst
naar groep 3 of al weer naar groep 8,
eigenlijk is voor ieder kind het nieuwe
schooljaar weer spannend. Zo ook voor
de juffen en meesters. Op het
schoolplein wachtten zij de kinderen op
om met hen naar het klaslokaal te gaan en de eerste schooldag samen te beleven.
Inmiddels zit de eerste week er al weer op. Deze is prima verlopen, het belooft een
mooi schooljaar te worden!
Peter Rietveld
Voor onze directeur is het nieuwe schooljaar niet zo leuk begonnen. Hij is ziek en zal
nog even beperkt en vooral thuis kunnen werken. Over enige weken zal hij naar
verwachting weer volledig aanwezig zijn. De leerkrachten, de IB-ers (intern
begeleiders) Linda Groenendijk op het Boerenpad, Marjon Auceps op het Maasplein
en Aat van Genderen, algemeen directeur, nemen een deel van de taken van Peter
waar. Met vragen kunt u als eerste bij de leerkracht van uw kind terecht.
Praktische zaken
* De schoolbel gaat ’s morgens om 8:25. De kinderen gaan dan in de rij samen met de
leerkracht naar hun lokaal. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school aanwezig is?
Zo kunnen wij en uw kind de dag om 8:30 rustig starten.
* Afwezigheid door ziekte melden: ’s morgens vóór 8:30 uur bellen naar de school.
Niet mailen a.u.b. Is een kind afwezig zonder dat de reden bekend is, dan zal de
leerkracht die ochtend bellen naar de ouders.
* Overblijf en lunch: We zijn de vrijwilligers zeer dankbaar: beide locaties hebben
voldoende mensen om de kinderen tijdens het buitenspelen te begeleiden.
* Nederlands of een andere taal? Dat kan natuurlijk, maar onze voorkeur is om in en
rond de school Nederlands te spreken.
* Verlofaanvraag: Ouders moeten een verzoek voor verlof voor een bijzondere
gebeurtenis bij de directie van de school doen. Uw verlof dient minimaal 2 weken van
tevoren worden aangevraagd. De schoolleider hanteert de wettelijke regelgeving. Een
verlofformulier is via de site te downloaden. Dit geldt niet voor acute zaken, als een
doktersbezoek. Uiteraard meldt u dat bij de leerkracht van uw kind.
Startgesprekken
In de week van 10 september worden de
gespreksmomenten gepland om samen met u de
ontwikkelingen van uw kind te bespreken. U wordt op een
van deze dagen uitgenodigd voor een gesprek van 10
minuten met de groepsleerkracht.
Dit schooljaar willen wij vanaf groep 5 t/m 8 de
startgesprekken laten plaatsvinden met uw kind erbij. Het
gesprek zal vooral gaan over de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind. Uw rol bij dit gesprek is van
groot belang. Als ouder kent u uw kind het beste en weet u
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hoe hij/zij zich thuis voelt en gedraagt. Daarom willen wij u, voordat het gesprek
gepland wordt, vragen een ouderformulier in te vullen over uw kind. De brief met de
uitnodiging en het ouderformulier ontvangt u via de mail van de leerkracht van uw
kind.
Het gebouw aan het Boerenpad
Het gebouw aan het Boerenpad is in de zomervakantie weer flink opgeknapt. In de
kleuterlokalen zijn mooie nieuwe keukentjes geplaatst en alle toiletten voor de
kinderen en personeel zijn vernieuwd. Ook het schoolplein en het peuterplein van
WASKO zijn mooi opgeknapt. Het ziet er allemaal weer prachtig uit.
Helaas is er ook wat vandalisme geweest op het schoolplein. Daar balen we echt van.
De politie zal meer surveilleren en we onderzoeken in overleg met de gemeente de
mogelijkheden van extra camerabewaking. Jammer dat dit nodig is, ook andere
scholen hebben hiermee te maken. Wij willen graag een schone, hele en veilige
school voor uw kinderen en onze medewerkers! Als u iets ziet of weet, meld het ons!
De school heeft de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan het gebouw
Daardoor ziet het gebouw er mooi uit. Maar er blijft zeker nog wat te wensen over. Dat
vraagt ook investeringen van de gemeente. Met de gemeente is het bestuur in
gesprek over de toekomst van het gebouw.
Nieuwe teamleden
Het team van 't Nokkenwiel heeft een aantal nieuwe gezichten.
U leest of hoort vast ook over het lerarentekort. Gelukkig zijn
we erin geslaagd voor alle groepen ervaren leerkrachten voor
de klas te krijgen. De nieuwe gezichten zijn
Beste ouders en kinderen,
Ik ben Adeline, vanaf dit schooljaar werk ik op 't Nokkenwiel in
de groepen 1/2B, 4B en 5/6B.
Zelf heb ik 2 zoons van 4 en 2 jaar. Ik hou er van om leuke
dingen met hen te ondernemen zoals naar de dierentuin of het
bos. Hiervoor ben ik leidinggevende geweest van een aantal
kinderdagverblijven en BSO's in de regio Rotterdam. Ik wilde
graag weer terug het onderwijs in en heb dan ook erg veel zin
in deze nieuwe uitdaging! Ik hoop jullie snel te ontmoeten.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Elianne Spriensma, 26 jaar en ik
woon in Hardinxveld-Giessendam.
Vorig schooljaar stond ik voor het eerst zelfstandig
voor de klas in Den Haag.
Vanaf dit schooljaar ben ik de kleuterjuf van groep
1/2A. Ik heb er onwijs veel zin in om samen met de
leerlingen een leerzaam en leuk jaar tegemoet te
gaan. Om veel van en met elkaar te leren.
Kom gerust eens langs om kennis te maken! Ik
ben elke dag aanwezig. Met vriendelijke groet, Juf
Elianne

Beste ouders, ook ik ben een nieuw gezicht op 't
Nokkenwiel. Graag stel ik me ook even kort voor.
Mijn naam is Lonneke van den Anker, moeder van 3
prachtige kinderen en al ruim 20 jaar werkzaam in het
onderwijs. Tot vorig schooljaar heb ik, ruim 16 jaar, met
veel plezier gewerkt op obs 't Kofschip. Dit jaar start ik op 't
Nokkenwiel in groep 6. Ik heb het nu al prima naar mijn zin
en heb al gemerkt dat ik heel fijne collega's en kinderen in
mijn klas heb. Op naar een superleuk schooljaar!

Mijn naam is Chanine Buursema, 37 jaar oud, getrouwd en
trotse moeder van Sem en Sofia. Dit schooljaar start ik als
nieuwe leerkracht op obs ’t Nokkenwiel. Na 15 jaar met veel
plezier gewerkt te hebben als leerkracht op een school in
Schiedam, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik vind
het dan ook superleuk dat ik dit schooljaar groep 7/8B op het
Maasplein mag gaan begeleiden. Ik kijk er naar uit om jullie
te ontmoeten en er samen een fijn schooljaar van te maken!
Ik ben Anne-Mieke
Eijkelboom, 41 jaar, in Den
Haag geboren maar
woonachtig in Dordrecht en Amsterdam. Mijn zoon is
alweer 15 en ik ben ook al 15 jaar werkzaam in het
onderwijs. Ik ben enthousiast, hou van mensen en van
het leven. Mijn grote liefde, passie is de opgroeiende
mens. Heerlijk om mijn steentje bij te dragen aan dit
proces en mensen helpen zelfvertrouwen te
ontwikkelen. En ook zelf in ontwikkeling te blijven. Ik
werk maximaal drie dagen per week. Dan ben ik
volledig gericht op mijn werk op school. De andere
dagen ben ik buiten vrijwillig secretaris van het doe het
zelf hotel de kleine rug en evenementen EHBO-er,
moeder partner en mens, museumbezoeker, theater en
muziekliefhebber, tuinier en lees ik graag. Ik hou erg
van dieren, fotografie en van de natuur. Rustmomenten
zijn voor mij, verhalen vertellen, kringspelen doen,
wandelen met de hond, op de fiets naar het werk en
koken, wegzinken in een wereld via boeken...... heerlijk. Ik heb veel zin in alle
ontmoetingen en samenwerking. In principe staat mijn deur voor en na schooltijd altijd
voor iedereen open. Vriendelijke groeten Anne-Mieke Eijkelboom
Nieuwe conciërge
Esther Terlouw is de nieuwe conciërge op 't Nokkenwiel. Zij zal afwisselend op het
Boerenpad en het Maasplein de leerkrachten ondersteunen en zorgen dat de
gebouwen en schoolpleinen netjes blijven. Zij zal vast voor u een bekend gezicht
worden!
Staking
Aan het eind van het afgelopen schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de
aangekondigde staking van 12 september. Op dat moment was het nog niet duidelijk
of er gestaakt gaat worden en of iedereen gaat staken.
Inmiddels is dit bekend. Openbaar basisonderwijs Alblasserdam gaat staken.
Als bijlage van deze Flits vindt u de brief van de algemeen directeur Dhr. Aat van
Genderen waarin hij dit besluit onderbouwt.
Schoolfotograaf
In verband met de staking
wordt de planning van de
schoolfotograaf aangepast.
Op donderdag 13 en vrijdag 14
september is de fotograaf op
het Boerenpad.
De leerlingen van het Maasplein zijn woensdag 19 september aan de beurt.
Privacy
Uw kind krijgt binnenkort een toestemmingsformulier mee naar huis. Wij vragen u dit
te ondertekenen en mee terug te geven. Op het formulier kunt u uw
toestemming voor het gebruik van foto's en beeldmateriaal van uw kind aangeven. Wij
zullen daarmee rekening houden. 't Nokkenwiel en Het Palet hebben ervoor gekozen

zeer terughoudend te zijn met het gebruik van Twitter en Facebook. Alleen
informatieve mededelingen zullen nog worden geplaatst.
Schoolgids
We hopen volgende week de nieuwe schoolgids op de website van de school te
plaatsen. We hebben ervoor gekozen deze dit jaar niet te laten drukken. De
schoolgids bevat heel veel informatie over de school en het onderwijs aan uw kind.
Zeker de moeite waard de schoolgids een keer te lezen.
Jaarkalender
Ook dit jaar hebben we weer een ouderkalender kunnen maken. Iedere oudste
leerling heeft een exemplaar mee naar huis gekregen. Mocht u nog een kalender
nodig hebben dan kunt u deze downloaden via onderstaande link.
http://nokkenwiel.opa.nl/wp-content/uploads/2018/08/Kalender-2018-2019.pdf
Schoolmaatschappelijk Werker (SMW)
De schoolmaatschappelijk werker (smw-er) is ook dit schooljaar regelmatig aanwezig
op ’t Nokkenwiel. 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 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 de 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
* - Maasplein: donderdag 13:00-14:00 uur de even weken
* - Boerenpad donderdag 13:00 uur-14:00 uur de oneven weken
U kunt gewoon bij hen binnenlopen! Zij zijn op het Boerenpad in het houten gebouw
van de CJG. Op het Maasplein op de begane grond.

