Datum: 7 februari 2020

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de eerste Nassaupraat in 2020. Op het moment dat we deze Nassaupraat
schrijven, schijnt het zonnetje volop en de natuur lijkt begin februari al te ontwaken uit de
winterslaap. Sneeuwklokjes en krokussen bloeien al en zelfs de eerste narcissen laten hun
“trompetjes” al zien. We wensen u veel leesplezier.

Schaatsen met de kinderen.
Echte strenge winters zoals op het plaatje
hiernaast komen niet zo veel meer voor.
Daarom was het zo fijn dat we maandag 3
februari heerlijk zijn wezen schaatsen met
de kinderen in Deventer. Iedereen heeft er
erg van genoten en we danken de
ouderraad voor het feit dat ze dit mogelijk
hebben gemaakt. Merci!

Afscheid juf Jolande en juf Alice.
Op vrijdag 14 februari om 12.00 uur bent u in de gelegenheid om juf Alice en juf Jolande de hand te
drukken. Zij hebben beiden met enthousiasme en inzet juf Jannie vervangen in de afgelopen periode.
Nu juf Jannie weer helemaal aan het werk is, nemen we afscheid van juf Alice en juf Jolande en
danken beiden voor hun inzet en betrokkenheid.

Toetsen Cito.
De toetsen van Cito zijn gemaakt en we analyseren de resultaten van de toetsen. We kijken
waardoor de resultaten zijn zoals ze zijn. De analyse kan weer gevolgen hebben voor aanpak en/of
aanbod en werkwijze.

Renovatie.
De Nassauschool gaat onder handen genomen worden. Wensen zijn geïnventariseerd en
mogelijkheden worden onderzocht. We kijken wat er nodig is om het gebouw zo aan te passen dat
we het onderwijs dat we voor ogen hebben zo goed mogelijk kunnen realiseren. We houden u van
e.e.a. op de hoogte.

Start nieuwe thema “Groei en bloei”.
Maandag 10 februari start het nieuwe thema waarmee we op school de
komende periode aan het werk gaan. Het thema is “Groei en bloei”. Een
prachtig thema waarbij een groot aantal onderwerpen aan bod zal komen.
We zullen u op verschillende manieren regelmatig informeren. De
afbeelding hiernaast is van het “Penningkruid”. Alle kinderen krijgen van dit
plantje een stekje om zelf verder op te kweken. De plantjes zijn beschikbaar
gesteld door Tuincentrum en Kwekerij Souman!

Verkeersouder.(herhaalde oproep)
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 etc. Als u met ons dit
belangrijk vindt, meld u dan aan bij de groepsleerkracht. Dit mogen twee ouders zijn zodat taken
verdeeld kunnen worden en zaken gedeeld.

Bibliotheek in school.
De openingstijden zijn op woensdag en vrijdag van 11.30-13.00 uur. De
bibliotheek is niet alleen open voor kinderen van de Nassauschool, maar voor
alle inwoners van Hattemerbroek.

Social Schools.
Een dezer dagen ontvangt u een mail waarin we u vragen naar de mate van tevredenheid
over Social Schools. De mail ontvangt u voor de voorjaarsvakantie.

Nieuwe leerlingen.
In de maand januari zijn James uit de Fles en Jasper Pieters bij ons op school gekomen in
groep 1. We hopen dat James en Jasper zich gauw thuis voelen op de Nassauschool!

Jarigen
In de maand februari zijn de volgende kinderen jarig:
13 februari Raisa van Weeghel uit groep 4
14 februari Emily Zuurmond uit groep 5
17 februari Jurre Florijn uit groep 1
22 februari Bas Bijsterbosch uit groep 8
24 februari Bailee Carter uit groep 3
28 februari Ruben Florijn uit groep 6
Alvast gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Agenda.
11 februari
14 februari
17 – 21 februari

Spreekmiddag en -avond
Hele school ’s middags vrij.
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

