Datum: 20 december 2019

Beste ouders en verzorgers,

Deze nieuwsbrief ontvangt u op de laatste schooldag van 2019. Op school hebben we een
intensieve periode van hard werken achter de rug. We prijzen onszelf gelukkig met een fijne
sfeer op school waarin kinderen gedijen. We zien uit naar een paar weken van rust. Alles en
iedereen maakt zich op voor de viering van het Kerstfeest. God die in Jezus Christus reddend
verschenen is. En we roepen het elkaar toe: “Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat
u God bemint.”
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.
Zie, de vrede zal gaan komen,
oorlogen voorgoed voorbij,
zwaarden weg, van ploegen dromen,
duif van vrede , maak ons blij.

Social Schools.
Bijna iedereen heeft zich aangemeld voor social schools. Dit betekent dat de meeste
communicatie van de leerkracht naar u via social schools zal verlopen. De nieuwsbrief
ontvangt u vooralsnog via de mail. In februari gaan we u door middel van een enquête
vragen hoe u de communicatie via social schools ervaart.

Verlof vragen.
Voor sommige bijzondere gebeurtenissen kan verlof worden
aangevraagd. We denken dan aan jubilea etc. Op school liggen
formulieren om verlof aan te vragen. Als u het formulier invult en
inlevert bij de groepsleerkracht kijken wij of we de aanvraag kunnen
honoreren. Daarbij moeten wij als school rekening houden met de
richtlijnen die de leerplichtwet geeft. Deze richtlijnen zijn behoorlijk
streng omdat onderwijs niet alleen een recht is, maar ook een plicht.

Nieuwe leerlingen.
Na de kerstvakantie komen de kinderen van de familie Zuurmond bij ons op school. We
wensen Emily in groep 5, Lindsey in groep 3 en Joery in groep 1 een hele fijne tijd in
Hattemerbroek en op de Nassauschool!

Winterwandeling
We kijken terug op een hele mooie kerstwandeling door
Hattemerbroek! Misschien wel het begin van een hele mooie
traditie. Of juist een voortzetting van een bestaande. Fijn om
ook zo heel laagdrempelig het Kerstevangelie onder de
aandacht te brengen.

Verkeersouder(s)
Wanneer uit een gezin het laatste kind van school gaat, stoppen ouders meestal met taken die ze
voor de school deden. Dit geldt ook voor de verkeersouder. Daarom zijn we op zoek naar een
verkeersouder voor de school. Hij of zij is de contactpersoon naar de gemeente, kaart onveilige
situaties naar en rond de school aan, denkt mee over verkeersveiligheid et. Vindt u dit interessant en
boeiend, meld u dan aan bij de groepsleerkracht.

Maandviering en nieuwjaarskoffie.
Op maandag 6 januari om 8.30 uur houden we onze maandviering. U bent daarbij hartelijk welkom.
Een mooie gelegenheid om elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Na de maandviering
staat de koffie of thee voor u klaar.

Jarigen
In de maand januari zijn de volgende kinderen jarig:
1 januari Thijn Blok uit groep 2
9 januari Niels den Dekker uit groep 4
9 januari Jonna Kijk in de Vegte uit groep 8
24 januari Siem van der Wal uit groep 3
24 januari Anouk Wolf uit groep
Alvast gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Agenda.
Vrijdag 20 december

Kinderen van groep 1-4 zijn om 12.00 uur vrij.
Kinderen van groep 5-8 hebben continurooster
en zijn om 14.00 uur vrij.

Maandag 6 januari

De kinderen worden om 8.25 uur weer op school
verwacht.
We starten met de maandviering waarbij u
welkom bent om daarna een kopje koffie te
drinken en elkaar de beste wensen te doen.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

Gezegend Kerstfeest
en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

