Datum: 10 november 2020

Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels doet het verkiezingsnieuws uit Amerika het nieuws over Corona ondersneeuwen. En als
dat komt omdat de besmettingscijfers rap dalen, zijn we daar heel blij mee. We hopen dat het v.w.b.
Corona de goede kant op blijft gaan zodat er op termijn weer meer activiteiten mogelijk zijn. Al
moeten we ons ook haasten om te zeggen dat we blij zijn dat de scholen nog steeds open zijn en het
onderwijs nog gewoon door kan gaan. Op Dankdag is daar tijdens de viering ook op ingegaan en is
daar uiting aan gegeven.
We kijken met heel veel plezier terug op het schoolontbijt. Wat een gezelligheid en fijne sfeer! U
hebt er de beelden van gezien.

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 binnenkort 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.
Om het geheel te financieren hebben we subsidies aangevraagd bij provincie, gemeente en andere
instanties.

Zending voor Edukans.
“Nassauschool voor scholen in India.” Zo noemde Albert
van de Streek het zendingsproject. Hij vertelde enthousiast
over het project van Edukans in India. Daar worden scholen
en leerkrachten in heel arme delen van het land
ondersteund om het onderwijs op een hoger plan te
krijgen. De omstandigheden waaronder daar les wordt
gegeven zijn slecht en dientengevolge ook het onderwijs
zelf. Veel kinderen gaan ook vanwege armoede niet naar

school. Onderwijs is juist de mogelijkheid om uit de armoede te komen. Mark verwoordde het goed:
“Het begint allemaal bij school, waardoor je later ook een goede baan kunt krijgen.” Voor dit project
zamelen we de komende periode het zendingsgeld in. Van harte aanbevolen!!

Verkeersouder.
Het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn blij dat in de vacature van verkeersouder
is voorzien. Annemarie Brommer, moeder van Nadine uit groep 2, wil zich inzetten
als verkeersouder om zo mee te werken aan verkeersbewustzijn en
verkeersveiligheid voor de kinderen van de Nassauschool.

Peuterspeelzaal.
We zijn heel blij dat in onze school ook de peuterspeelzaal is gehuisvest. We willen in de toekomst
nog meer samen optrekken waar dat mogelijk is. Zo kunnen we kijken welke projecten of thema’s
min of meer gelijk zijn. Ook bij bepaalde vieringen zouden we meer dingen samen kunnen doen. We
zijn blij met de goede contacten!

Onze jarigen in november.
In de maand november zijn de volgende kinderen jarig:
12 november
15 november
16 november
20 november
20 november
20 november
21 november
23 november
29 november

Mark
Nadine
Lieve
Djaylinn
Rowan
Nora
Fleur
Chiara
Sophie

Groep 8
Groep 2
Groep 4
Groep 4
Groep 7
Groep 3
Groep 3
Groep 7
Groep 3

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

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

