Datum: 1 december 2020

Beste ouders en verzorgers,
In de weekbrief van de kerkelijke gemeente waar ik bij hoor, schreef onze predikant een stukje wat
mij aan het denken zette. Ik geef het hieronder graag weer.
Advent! Het nieuws is zwanger van het uitzien naar een goed werkend vaccin. Percentages
werkzaamheid bevestigen de zekerheid, de duidingen van voor of na de Kerst, de snelheid, waarmee
het toegankelijk wordt. Het is moeilijk zoiets goed te duiden. Het is zo begrijpelijk dat we uitzien naar
uitkomst. Maar voor je het weet wordt het een alternatief en seculier kerstverhaal. Voor sommige
gelovigen komt het daarmee ook in de verdachte hoek. In onzekere tijden ligt overal polarisatie
(zwart/wit-denken, kamp-denken, voor/tegendenken) op de loer. Ik denk
dat het laat zien dat we ons leven in de gebroken werkelijkheid maar
moeilijk aan God kunnen verbinden.
Het stukje in de weekbrief is groter, maar uiteindelijk is de strekking dat
we in moeite en zorgen, in vreugde en verdriet, in voor- en tegenspoed
God daar bij betrekken, hoe lastig we dat soms ook vinden. Het gaat
tenslotte om die God die in Jezus Christus onze Hemelse Vader is.
Zo leven we met elkaar in deze Adventstijd toe naar Kerstfeest.

Schoolplein.
De plattegronden zijn met de kinderen meegegaan om samen met de u een ontwerp te maken. De
eerste ontwerpen komen binnen en u heeft de tijd tot 9 december om een ontwerp in te leveren.
Inmiddels worden de subsidies aangevraagd. Er wordt gewerkt met een begroting van € 45.000,- en
daarbij wordt uitgegaan van eigen inbreng van € 10.000,-. Dit kan ingevuld worden door
vrijwilligerswerk. Daarvoor doen we t.z.t. graag een beroep op u. Vele handen …….. !

ExtraGym
Extra gym gemeente Oldebroek! Samen sporten en plezier maken zorgt
bij ieder kind voor meer zelfvertrouwen en zin in bewegen! Door in
kleine groepjes en op eigen niveau te werken met veel persoonlijke
aandacht is er voor elk kind kans om zich te ontwikkelen. In de
bijgevoegde flyer kunt u er meer over lezen.

Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart ……..! Het is bijna zover. We
zijn benieuwd hoe het dit jaar zal gaan. De surprises komen
al binnen en zien er weer geweldig uit. We hopen en
rekenen op een prachtig Sinterklaasfeest.

Gedrag.
We zijn heel blij met de manier waarop kinderen met elkaar en met de leerkrachten omgaan. Dit
gaat in heel veel gevallen voorbeeldig. Heel soms gaat het anders dan we bedoelen en willen en gaan
kinderen toch over grenzen heen. In die gevallen willen we de kinderen ook duidelijkheid bieden en
leren dat er consequenties zitten aan ongewenst gedrag. In het bijgevoegd stroomdiagram kunt u
daar meer over lezen.
Het mag duidelijk zijn dat we hopen dat we van deze escalatieladder zelden of nooit gebruik hoeven
te maken. Aan de andere kant geeft het iedereen op voorhand wel duidelijkheid.

Agenda.
De kinderen zijn komende vrijdag 4 december ’s middags allemaal vrij van school.
De kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 17 december van 18.00 – 19.15 uur zonder
ouders. De kinderen gaan eerst naar hun eigen lokaal. Inloop vanaf 17.50 uur. Vrijdag 18
december is een gewone schooldag en gaan de kinderen van groep 5-8 wel ’s middags naar
school.

Onze jarigen in december.
In de maand december zijn de volgende kinderen jarig:
1 december
8 december
9 december
10 december
17 december

Benjamin
Thirza
Lieke
Jasper
Ilana

Groep 2
Groep 4
Groep 6
Groep 2
Groep 4

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

Met vriendelijke groet,
Het team van de Nassauschool.

