Datum: 12 oktober 2020

Beste ouders en verzorgers,
Alle nieuws wordt nog steeds gedomineerd door Corona. De cijfers over het aantal besmettingen
lopen nog steeds op en we houden ons hart vast wat ons nog te wachten staat. We zijn blij dat de
scholen “gewoon” open zijn en dat het onderwijs aan de kinderen door kan gaan.

Schoolplein.
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we het
schoolplein willen renoveren en vergroenen op een
manier die past bij onze onderwijsvisie. Inmiddels
hebben we met een drietal hoveniers, die niet toevallig
ook nog ouders zijn van de school, om de tafels gezeten
om te kijken hoe we dit vorm kunnen geven. We willen
daar ook u en jullie bij betrekken. Het is de bedoeling dat
u na de herfstvakantie een plattegrond krijgt van het
plein waarop u samen met de kinderen uw ontwerp voor het plein kunt maken. Deze ontwerpen en
ideeën gaan we dan gebruiken voor een definitief ontwerp dat door de hoveniers in een programma
wordt gezet.

Hoofdluis.
In deze Coronatijd vinden er op school (nog) geen controles plaats op hoofdluis. Daarom een artikel
in de bijlage hoe u zelf op hoofdluis kunt controleren.

Herfstvakantie bij de boer.
Veel er op uit lukt in deze tijd niet zo gemakkelijk. Daarom een aanrader waarover
u kunt lezen in de bijlage. “Herfstvakantie bij de boer”. De bedrijven openen hun
deuren zodat de kinderen kennis kunnen maken met de agrarische bedrijven.

E-waste race.
Enorme hoeveelheden elektrische en elektronische apparaten zijn op school
ingeleverd en door kinderen uit groep 7-8 opgehaald. Toch was het net niet
voldoende om eerste te worden. Desalniettemin enorm veel waardering voor
de inzet van de kinderen

Onze jarigen in oktober.
In de maand oktober zijn de volgende kinderen jarig:
6 oktober
7 oktober
18 oktober
20 oktober

Gert
Rowan
Djemen
Tess

Groep 5
Groep 6
Groep 2
Groep 3

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

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

