Datum: 16 juli 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste Nassaupraat van dit schooljaar. Een heel vreemd schooljaar zoals we dat
in de geschiedenis van ons land eigenlijk niet kennen. We zijn wel blij dat we het schooljaar op een zo
normaal mogelijke manier hebben kunnen afsluiten, waarbij in ieder geval alle kinderen de laatste
weken naar school konden. U krijgt in deze Nassaupraat veel informatie over het nieuwe schooljaar.
Mochten er vragen zijn, dan horen we vanzelfsprekend graag van u!
Wim van het Goor

De nieuwe groepsverdeling
In een aparte bijlage vindt u de klassenverdeling voor het nieuwe schooljaar. Zoals u kunt
zien hebben we op de ochtenden de groepen zo klein mogelijk gemaakt zodat aan de vakken
taal, lezen en rekenen veel aandacht besteed kan worden en de kinderen ook veel aandacht
krijgen. In de middagen zijn de groepen meer gecombineerd en geven we die vakken die zich
daar ook het best voor lenen of zelfs bij uitstek geschikt zijn.

Vakantierooster
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Studiedagen

Maandag 31 augustus
12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
2 april 2021 t/m 5 april 2021
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
17 (19)juli 2021 t/m 28 augustus 2021
Maandag 19 oktober 2020

Plannen voor het nieuwe schooljaar.
Voor het nieuwe schooljaar staan verschillende onderwerpen “op de rol” die we aan willen pakken.
In de nieuwsbrieven vanaf september zullen we u regelmatig informeren over de verschillende
onderwerpen. In deze nieuwsbrief een eerste onderwerp en wel de nieuw in te voeren methode
Blink. Dit is een thematisch opgezette methode voor de wereldoriënterende vakken. Het gaat dan
om de inhoud van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Door dit thematisch

aan te bieden sluit het beter aan bij de belevingswereld van kinderen. Doordat het thematisch vorm
wordt gegeven kunnen we ook twee- of driemaal per jaar een schoolbreed thema uitwerken en
behandelen.

Traktaties
“Wie jarig is, trakteert”, zeggen we vaak. Ouders vragen ons in deze “coronatijd” waarop getrakteerd
mag worden. We geven het advies om te kiezen voor een gezonde traktatie of iets dat voorverpakt
is.

Aanmelden leerlingen.
Het is voor ons prettig om bij het samenstellen van de groepen al te weten welke leerlingen er in de
loop van het schooljaar nog bij komen. Daarom willen we u vragen om de kinderen die in de loop van
het schooljaar 2020 – 2021 vier jaar worden aan te melden. In de afgelopen weken hebben we in
totaal 10 nieuwe leerlingen in mogen schrijven. We zijn daar heel blij mee!

Continurooster.
Ook in het nieuwe schooljaar handhaven we het continurooster zoals we dat nu kennen. Dit betekent
dat alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 14.30 uur les hebben en tussen de
middag overblijven. Alle kinderen zijn op woensdag van 8.30 – 12.15 uur op school. Op vrijdag
hebben de groepen 5 t/m 8 les van 8.30 – 14.30 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn dan om 12.00 uur vrij.

Onze jarigen in juli en augustus.
In de maanden juli en augustus waren/zijn de volgende kinderen jarig (we gebruiken nog de
groepsaanduiding van het huidige schooljaar):
6 juli
19 juli
27 juli
2 augustus
4 augustus
6 augustus
9 augustus
9 augustus
14 augustus
18 augustus

Joery
Tess
Valerie
Femke
Levi van
Lotte
Figo
Nick
Sven
Kenneth

Groep 1
Groep 3
Groep 6
Groep 3
Groep 6
Groep 7
Groep 6
Groep 2
Groep 5
Groep 4

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

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

