Datum: 31 oktober 2019

Beste ouders,
U heeft er even op moeten wachten, maar hierbij dan toch echt de eerste Nassaupraat in het nieuwe
schooljaar. Dit betekent niet dat u geen nieuws vanuit de school hebt gehoord. Via Social Schools of
via mailberichten bent u op de hoogte gehouden. Toch vinden we het prettig om vanaf nu
maandelijks een nieuwsbrief uit te laten komen met een meer bespiegelend karakter.

Vanuit de MR
Maandagavond, 30 september, hadden we weer de eerste MR vergadering van het nieuwe
schooljaar 2019-2020.
Wim van het Goor, onze interim directeur, was daar ook bij aanwezig.
We hebben de jaarplanning bekeken en gepraat over wat ons speerpunt komend jaar zal gaan
worden. Hier gaan we de volgende vergadering over verder denken.
Vanuit de MR gaan altijd 2 personen, een ouder en een leerkracht, naar de
GMR. (gemeenschappelijke MR van alle scholen van stichting de Akker)
Vorig jaar bestond de vertegenwoordiging van de Nassauschool uit
Liesbeth Wolf en Jolanda van Ee.
Komend jaar gaan Willemijn Hulshof en Jolanda van Ee de Nassauschool
bij de GMR vertegenwoordigen.

Prioriteiten bij veranderingen op Nassauschool.
Tijdens de informatieavond in september hebben we al voorzichtig aangegeven op welke terreinen
we als Nassauschool vorderingen willen maken. In deze Nassaupraat zullen we, zoals beloofd, daar
op terug komen. Tijdens de studiemiddag op 9 oktober hebben we als team heel open met elkaar
gepraat over wat de school nodig heeft. Daar kwamen prioriteiten uit. Die willen we graag met u
delen en kort toelichten.
1. We willen heel graag ons onderwijs thematisch vorm blijven
geven.
Als de vakken in samenhang worden gegeven (en dat is wat er
met thematisch onderwijs gebeurt, blijft dat wat aangeboden
en aangeleerd wordt beter hangen. De kinderen zijn meer
betrokken en dat vergroot wat we noemen het
“eigenaarschap”. Het onderwijs is ook van de kinderen zelf.

2. Voor kinderen, ouders en leerkrachten is duidelijkheid op terrein van regels, routines en
afspraken heel belangrijk.
Duidelijkheid geeft ook veiligheid en geborgenheid. Elk kind wordt gezien, hoort er bij en
mag er zijn. Het geeft ook aan wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op
mogen aanspreken.
3. We willen een school met uitstraling. Zowel de buitenkant als de
binnenkant.
We denken hierbij aan het herinrichten van het plein dat nu niet
(meer) gebruikt wordt en ook aan het verfraaien van de hal zodat de
binnen- en buitenruimtes passen bij ons onderwijsaanbod.

Dankdag 2019
Woensdag 6 november is het weer dankdag. Om 10.30 uur begint de dienst, o.l.v. ds I Pauw, in de
Hoeksteen waaraan de kinderen van de Nassauschool meewerken. U bent allen van harte welkom
om deze dienst bij te wonen!
Op Dankdag willen we ook dit jaar weer graag producten en kleding voor de Tweede Mijl inzamelen.
“De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per
dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van
psychische stoornis.” Hieronder vindt u de lijst met producten en kleding waaraan behoefte bestaat.
Koffie,
pindakaas,
heren winterjassen
suikerklontjes,
hagelslag,
heren spijkerbroeken mt. 30 t/m 34
ranja,
chocoladepasta,
heren sportschoenen/sneakers mt. 41 t/m 44
pakjes soep,
jam
heren handschoenen
toiletpapier,
slaapzakken
Bij de ingang van de Hoeksteen kunt u producten en kleding inleveren.
Graag tot dan!

Op tijd.
Onderwijstijd is kostbare tijd. De school begint om 8.30 uur. We willen u daarom vragen om er voor
te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Wie de schoen past, ……😊.

“Bent u tevreden, zeg het anderen. Hebt u een klacht, zeg het
ons. Want een klacht is een gratis advies tot
kwaliteitsverbetering!”

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

