Studiedag 21 september
Morgen, vrijdag 21 september, zijn alle kinderen vrij. Het team heeft een studiedag. In
de ochtend wordt gewerkt aan het onderwijsprogramma voor Engels en in de middag
gaat het over talentontwikkeling en hoogbegaafdheid.
Engels in alle groepen
De school is al bijna 4 weken
bezig en daar horen natuurlijk
ook de lessen Engels bij. We
werken gedurende het hele
jaar met verschillende
thema’s. De hele maand
september staat in het teken
van Family en voor de maand
oktober staat het thema
Roald Dahl op het
programma. Dit sluit aan op
het thema van de
Kinderboekenweek "vriendschap".
Het is ontzettend leuk om te horen dat het niveau van de kinderen na 2 jaar Engels in
groep 1 tot en met 8 al zoveel beter is geworden.
Nog even op een rijtje waarom wij Engels zo belangrijk vinden. De Engelse taal speelt
een steeds grotere rol in onze samenleving. Op het werk, in het vervolgonderwijs, bij
internationale contacten. Door een goede beheersing van het Engels kun je overal ter
wereld gemakkelijker communiceren. Ook zijn steeds meer vervolgstudies gedeeltelijk
of volledig in het Engels. Wij willen onze kinderen een goede kans geven deze studies
te kunnen kiezen.
Wij geven daarom Engels in alle groepen. De leerkrachten hebben scholing gehad in
hun eigen vaardigheden in Engels en tevens in de didactiek van het aanleren van een
vreemde taal bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Afgelopen juni 2018 heeft iedereen het
certificaat voor de Classroom English Basic course gehaald. Dit schooljaar gaan we
aan de vervolgcursus Classroom English Advanced beginnen waarmee op de
studiedag van morgen een begin gemaakt wordt
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Schoolgids
Pleinsport
Op onze site staat de schoolgids van dit jaar. Hierin vindt u alle informatie over onze
school. Wanneer u hier klikt komt u direct bij de gids terecht.
Vertrek Linda en Gabry
Minder leuk nieuws is dat Linda en Gabry onze school begin december gaan verlaten.
Juf Linda is zich al sinds enige tijd aan het ontwikkelen als interim IB-er op andere
scholen. Op dit moment heeft ze een opdracht in Gouderak. Zij heeft de kans
gegrepen om dit verder uit te gaan breiden.
Juf Gabry heeft al lang de wens, droom, om in Engeland les te geven. Door de Brexit
lukt dit nu nog niet. Maar zij heeft wel een aanbod gekregen van een tweetalige
basisschool in Rotterdam om daar én in het Engels les te kunnen geven én in het
Nederlands. Zo kan zij haar grote wens toch in vervulling laten gaan.
Juf Gabry blijft aan de school verbonden en komt in april met Show in a Week terug
voor de groepen 5 en 6 van het Boerenpad. Voor de eindmusical van groep 8 is zij
nog in overleg met Damien voor het vastzetten van een datum.

Kaboutersport

Natuurlijk vinden wij het jammer dat Linda en Gabry ons gaan verlaten, maar wij
wensen hun alle succes toe in hun verdere loopbaan!!
Voor de vervanging van Linda en Gabry hebben we oplossingen in de maak. We zijn
heel blij dat de bereidheid in het team groot is om mee te denken en helpen met het
oplossen van de puzzel. U zult uiteraard daarover tijdig geïnformeerd worden.
Kinderpostzegels
De jaarlijkse Kinderpostzegelactie gaat van start
op woensdag 26 september a.s.
De kinderen van groep 7 gaan op pad om voor het
goede doel zoveel mogelijk te verkopen. De
leerkrachten van deze groepen zullen dit
begeleiden. We hopen op een mooie opbrengst!!
Startgesprekken
Het idee van startgesprekken waarbij niet alleen de ouders maar ook de kinderen
aanwezig zijn geweest, is zeer positief ontvangen. Voor de kinderen was zo’n eerste
keer best spannend. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de betrokkenheid van leerlingen
en ouders vergroot en willen hier zeker mee doorgaan. Heel fijn om samen de
ontwikkeling van uw kind te bespreken.
De resultaten van de startgesprekken worden door de leerkrachten in zogenaamde
groepsbesprekingen gebruikt om samen met de intern begeleiders (IB-ers) het
onderwijsprogramma zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van de
kinderen.
Wij danken u voor uw aanwezigheid bij de gesprekken. Ouders, leerlingen en
leerkrachten maken samen de school!!
Vervolg “The bat” 2018
In een van de Flitsen
van vorig jaar is te
lezen geweest dat
leerlingen van onze
groep 8a het ‘The bat”
2018 gewonnen
hebben. Zij hebben
toen van de gemeente
Alblasserdam een
cheque van € 1.500,00
gekregen om hun idee
te realiseren.
Hun idee is om binnen
de gemeente een plek
te maken waar
kinderen kunnen
klimmen en klauteren,
bijvoorbeeld een
klimtoren zoals afgelopen zaterdag op het havenfestival bij de stand van het CJG te
vinden was. Uiteraard is € 1.500,00 niet voldoende. Om de gemeente over te halen
meer te investeren in dit project zijn de kinderen een handtekeningenactie gestart.
Tijdens het Havenfestival hebben zij al 500 handtekeningen verzameld, maar ze
kunnen er altijd nog meer gebruiken. Bij onze conciërge Esther Terlouw (moeder van
een van de winnaars) kunnen nog meer handtekeningen worden ingeleverd. (Esther is
in de ochtend op maan-, woens-, en vrijdagen op locatie Boerenpad en op dins-, en
donderdagen op locatie Maasplein)
Muzieklessen Excelsior
We vinden muziek als onderdeel van de ontwikkeling van een kind erg belangrijk! We
zijn daarom erg blij dat we samen met een aantal leden van muziekvereniging
Excelsior een muziekles kunnen geven bij de groepen 3 t/m 6. Op 19 september heeft
dit op het Boerenpad plaatsgehad en op 26 september zal dit op het Maasplein
plaatsvinden.

Op woensdag 19 september was dus het Boerenpad aan de beurt. In de les is
gesproken over de geschiedenis van de vereniging en wat ze allemaal doen maar
vooral over de verschillende instrumenten. Deze werden getoond en er werd iets over
verteld maar de kinderen konden ook horen hoe mooi deze klinken als ze bespeeld
worden. De kinderen vonden het erg leuk om te zien en te horen hoe verschillend
deze instrumenten klinken en hoeveel verschillende tonen eruit te halen zijn. De
kinderen hebben genoten van de les. De kinderen kregen daarna ook nog zelf de
gelegenheid om deze instrumenten uit te proberen en konden zo kijken welke
instrumenten ze het leukste vinden.
Alle kinderen hebben een folder meegekregen waarmee ze zich in kunnen schrijven
voor een viertal proeflessen. Ook de kinderen van het Maasplein van de groepen 3/4
en 5/6 krijgen dit formulier mee.
Wij hopen dat vele kinderen hiervan gebruik gaan maken!
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf Peter Lodder is de
afgelopen week weer bezig geweest de
mooiste portretfoto's te maken. We zijn
heel blij met Peter en natuurlijk met de
ouders van de AC die ervoor zorgen dat
het maken van de foto's goed verlopen
is. We zijn heel benieuwd naar het
resultaat!!
Samenwerking voortgezet onderwijs
Samen met de openbare basisscholen in Papendrecht en Sliedrecht en het Willem de
Zwijger College hebben 't Nokkenwiel en Het Palet subsidie ontvangen. Dit is voor het
plan om de overgang naar het voortgezet onderwijs beter te begeleiden. We kunnen
nu de ideeën verder gaan uitwerken. We kunnen bijvoorbeeld de kinderen kennis
laten maken met de onderwijsvernieuwing waar het Willem de Zwijger College mee
bezig is. Of hen kennis laten maken met techniek of Engels in het VO.
De verwachting is dat de samenwerking tussen de openbare basisscholen en het
openbaar voortgezet onderwijs de komende jaren verder wordt uitgebouwd. Een
positieve ontwikkeling voor de kinderen.
Jaarvergadering AC en VVO: beslist u mee?
Op woensdagavond 31 oktober wordt om 20:00 uur op locatie Maasplein de
Jaarvergadering van de Activiteiten Commissie (AC) en de Vereniging van Ouders
(VVO) gehouden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Want uiteraard bent u
van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Zo krijgt u inzicht in de
activiteiten van de AC en de VVO en heeft u de mogelijkheid om mee te praten over
de bestedingsdoelen van de VVO. De officiële uitnodiging volgt in oktober.
Misschien kunt u niet bij deze vergadering aanwezig zijn, maar heeft u wel ideeën
waar de VVO haar geld aan uit kan geven om het leren op onze school leuker en
uitdagender te maken. Het bestuur van de VVO is bijzonder benieuwd naar uw input.
Dus heeft u een goed idee? Mailt u dit dan naar: l.van.steenis@soba-scholen.nl.
Bij de VVO-vergadering van donderdag 13 september jl. is Aat van Genderen,
algemeen directeur, aanwezig geweest. Hieronder zijn indruk:
“Fijn dat we zulke betrokken ouders hebben die goed en serieus nadenken over de
besteding van de VVO ouderbijdrage. We kunnen weer mooie dingen doen met het
geld, zoals de aanschaf van educatieve boekjes, enkele extra laptops, het zomerfeest
extra leuk maken en een nog uit te zoeken culturele activiteit, waarschijnlijk in
samenwerking met Theater de Willem”
Volgens de eigen reglementen van de vereniging moeten we na dit schooljaar op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Ik kan een warme aanbeveling doen voor dit mooie werk!
Meld u aan! Dat kan via vvo@soba-scholen.nl “

Nieuws uit de ouderkamer van Het Palet
De ouderkamer op Brede School Het Palet opent ook dit
jaar weer haar deuren. Het Palet en ‘t Nokkenwiel
werken hierin samen. Leuk om te zien dat ook steeds
meer ouders van ’t Nokkenwiel interesse hebben in de
activiteiten en zich aanmelden!
 Op woensdag 10 oktober is de ouderkamer
weer geopend. Deze ochtend wordt een ochtend over kinderyoga. Heeft uw
kind wel eens last van spanningen, stress of faalangst waardoor het niet
lekker in zijn vel zit? Het kan soms zo zijn dat er meer emoties in de weg
zitten dan aan de oppervlakte lijkt. Deze dag komt een ervaren docente een
interactieve workshop kinderyoga geven over hoe yoga hierbij kan helpen.
Wilt u deze ochtend meedoen? U bent van harte welkom vanaf 8.30 tot 10.00
uur! Om in te kunnen schatten hoeveel deelnemers hierbij aanwezig zijn,
wordt u verzocht zich aan te melden bij Annet Godeke (a.godeke@sobascholen.nl)
 Op maandag 5 november is er geen bijeenkomst in de ochtend, maar een in
de avond met als onderwerp “sexting”. In de media erg actueel. Wat zijn de
gevaren, hoe kun je als ouders je kinderen hiertegen beschermen? Natuurlijk
het meest interessant voor ouders met kinderen in de bovenbouw, maar ook
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Deze avond begint om 19.00
uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. Ook voor deze avond graag even
aanmelden via bovenstaand mailadres.
Een tip om alvast te noteren in uw agenda: woensdag 13 februari 2019 is er de hele
ochtend een cursus E.H.B.O. bij kinderen. Meer informatie ontvangt u binnenkort.
Oproep voor luizencontrole-ouders
Door het vertrek van onze groep 8 leerlingen (afgelopen schooljaar,
maar ook dit schooljaar), vertrekken ook een aantal ouders die zich
inzetten voor de luizen-controle (op beide locaties). Daarom zijn we
hard opzoek naar nieuwe vrijwilligers ter aanvulling van dit team.
De controles voor de hele school vinden meestal plaats aan het begin
van het schooljaar en na de voorjaarsvakantie. De aanvangstijd is in
overleg en met genoeg vrijwilligers kost dit maar 1 à 2 uur. Soms komt
het op een ander tijdstip in het jaar voor dat in een klas luizen
geconstateerd worden. Dan kost de controle maar een kwartiertje.
Mocht u interesse hebben om “luizenmoeder” te worden, meld u dan aan bij de
leerkracht van uw kind.
Pleinsport
De medewerkers van “ABC-sport”
organiseren weer pleinsport op onze
school. Dat betekent dat leerlingen na
schooltijd op het schoolplein aan
verschillende sportieve activiteiten
kunnen deelnemen.
Voor locatie Maasplein is dat vanaf
maandag 24 september 1 x per 2
weken. (24-09, 08-10, 22-10 enz)
En op het Boerenpad vanaf dinsdag 25
september weer iedere week
.
Kaboutersport
In de bijlage van deze Flits vindt u informatie over kaboutersport voor onze jongste
leerlingen.

