Datum: 27 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,
We leven op het ogenblik in wat we noemen verwarrende tijden. We zijn soms bang en ongerust.
Wat zal de impact zijn van deze pandemie die nu al het hele leven stil legt? Hoe lang zal het effect
van deze crisis doorijlen? Soms ook slaat het helemaal door naar de andere kant en laten mensen
een onbezorgdheid zien die zelfs schadelijk is voor henzelf en anderen compleet met coronaparty’s.
Het lijkt er echter op dat de meeste mensen nu doordrongen zijn van de ernst van dit virus.
We leven niet alleen in verwarrende tijden, maar we leven ook in de Lijdenstijd. We leven toe naar
Goede Vrijdag en Pasen. Het gaat over Jezus Christus die door Zijn dood en opstandig ons het leven
geeft. Een kinderlied zingt:
Als je veel van iemand houdt,
geef je ’t mooiste wat je hebt,
dat ’s heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij ’t mooiste wat Hij had,
Zijn eigen Zoon.

Thuisonderwijs.
We weten nog niet hoe het na 6 april zal gaan. De verwachting is dat de scholen wellicht nog langer
dicht zullen blijven. Hoe kunnen we het afstandsonderwijs nog beter vorm geven? Hoe kunnen we
zorgen dat er op een andere manier contact kan zijn met de leerlingen? We oriënteren ons daar nu
op en proberen daar een zo goed mogelijk antwoord op te hebben.

Bericht van IB-er
Beste ouders/verzorgers,
U zult de afgelopen tijd veel informatie hebben gekregen over het corona virus. Best moeilijk om
alles goed te begrijpen en ook uit te leggen aan u kind(eren). Zij zullen u ongetwijfeld vragen hebben
gesteld. In de bijlage vindt u informatie die u kan helpen bij het gesprek over het corona virus met
uw kind(eren). Neem het rustig samen door en praat er over. Het helpt hen om alles rondom het
corona virus beter te begrijpen en grip te krijgen op hun emoties.
Verder verandert er door alle maatregelen thuis ook het nodige. Op de site van het NJI vindt u wat
informatie die u daarbij kan helpen. https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Tien-tips-in-hetomgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie Mocht u het idee hebben dat deze situatie u toch te veel
wordt, geeft u het vooral aan bij de leerkracht of bij mij via de mail of telefoon. U kunt ook altijd

contact opnemen met het CJG. Zij helpen u ook verder wanneer u thuis problemen hebt of wanneer
u zich zorgen maakt om uw kind. U kunt het CJG bereiken via het nummer 038-7999008. Aarzel
vooral niet om met de leerkracht, met mij of het CJG contact op te nemen, want samen moeten we
deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door zien te komen.
Hartelijke groeten,
Caroline van de Braak
Intern begeleider Nassauschool
Leeuwerikstraat 21.
8094 AH Hattemerbroek.Tel: 038-3763920

Onze jarigen in maart en april.
In de maanden maart en april waren/zijn de volgende kinderen jarig:
8maart
19 maart
30 maart
11 april
12 april
18 april
23 april
25 april
29 april

Tygo van Oene
Howard Tang
Vince Frelink
Tobias Fijn
Sven van 't Ende
Marcello Kapteyn
Jari van der Wal
Sven Kragt
James uit de Fles

groep 3
groep 7
groep 1
groep 5
groep 7
groep 6
groep 8
groep 2
groep 1

Allemaal van harte gefeliciteerd en we hopen dat je een fijne verjaardag hebt (gehad)!

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

