Nieuwsbrief 24 november 2021

Welkom

Dit is alweer de Nassaupraat van november, De afgelopen tijd is er
weer het nodige gebeurd. U kunt in deze nieuwsbrief lezen over
nieuwe kinderen op school, een baby’tje dat geboren is en dat we
afscheid nemen van één onze leerkrachten
Verder hebben we helaas opnieuw te maken met nieuwe maatregelen
mbt corona. Daardoor kunnen o.a. de sinterklaasviering en
kerstviering niet doorgaan zoals we bedacht hebben.
Ondanks alles proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te
geven en er iedere dag weer voor de kinderen te zijn.
Team Nassauschool
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Richtlijnen corona
Welkom

In de afgelopen maand zijn er weer twee nieuwe
leerlingen bij gekomen op school. We heten Ivey en
Lysanne van harte welkom bij ons in groep 1/2!

Helaas hebben we momenteel weer te maken
met een oplopend aantal besmettingen.
Daarom zijn er vanuit de overheid weer nieuwe
richtlijnen gekomen. Concreet betekent dit
momenteel het voor de scholen volgende:
•
•
•
•

•

Geboren

Afgelopen vrijdag is juf Erika bevallen van een dochter.
Ze heet Fedra. De situatie was en is ook nog best
zorgelijk. Twee weken geleden kreeg juf Erika corona.
Ze was en is er behoorlijk ziek van. U zult begrijpen dat
dat de nodige impact heeft. Juf Erika en Fedra liggen
nog in het ziekenhuis. Het gaat gelukkig iets beter, maar
ze zijn er nog lang niet. We feliciteren juf Erika van harte
en wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Ouders en/of verzorgers komen niet in
de school, tenzij het niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter
afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst
vinden zonder ouders plaats.
Zowel onderwijspersoneel als
leerlingen blijven thuis bij klachten, tot
een negatieve testuitslag is ontvangen.
Uitgezonderd zijn kinderen die onder
het snottebellenbeleid vallen. Dat
houdt in dat kinderen met
neusverkoudheid naar school mogen,
behalve als zij klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander
nauw contact is besmet is met het
coronavirus, gaan alle huisgenoten in
quarantaine.

We doen ons best om het onderwijs zo goed
mogelijk door te laten gaan en de school open
te houden. Dat is wel eens lastig. In het uiterste
geval sturen we een klas naar huis. We hopen
op uw begrip in dezen. Laten we er samen maar
(weer) het beste van maken.
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Afscheid Caroline
Morgen nemen we afscheid van juf Caroline, Ze
heeft per 1 december een nieuwe baan. Ze gaat
aan de slag als procescoördinator passend
onderwijs bij de Twijn in Zwolle. Als u juf
Carolien nog gedag wilt zeggen, kan dat
morgen direct na schooltijd op het plein.
We feliciteren de juf van harte en wensen haar
heel veel plezier toe op haar nieuwe werkplek.
Ook bedanken we haar voor alles wat ze voor
de Nassauschool betekend heeft.

IB

Door het vertrek van juf Caroline moesten we
op zoek naar een andere IB-er. Het is namelijk
van groot belang dat de leerlingenzorg
gecontinueerd wordt. In de periode tot en met
de kerstvakantie zal Willeke Bos (IB-er van st.
de Akker) de lopende zaken behandelen. Na de
kerstvakantie zal er een interim-IBer komen.
Deze IB-er zal tot de zomervakantie blijven.
Tegen die tijd hopen we weer een vaste IB-er
benoemd te hebben.

Sinterklaas

In verband met de nieuwe maatregelen kunnen
we geen grootse intocht van sinterklaas bij
school organiseren. Dat vinden we ontzettend
jammer. We zullen het sinterklaasfeest alleen
in de school vieren. We maken er voor en met
de kinderen een mooi feest van.

Kerst

Ook de kerstviering met ouders kan helaas niet
doorgaan. Ook dat vinden we ontzettend
jammer. We zijn namelijk bezig met het
instuderen van een kerstmusical. We hadden
deze musical heel graag voor alle ouders, opa’s
oma’s enz opgevoerd, maar helaas..
We
gaan nu ons best doen om de musical op te
nemen en/of te streamen, zodat u er toch een
beetje bij bent. We houden u op de hoogte.

Buitenschools nieuws
Goed Bezig
Hier vindt u het laatste nieuws van Goed Bezig. Hierin
staat o.a. het aanbod voor de komende periode.

Agenda
•

3 december: sinterklaas

•

22 december: kerstviering

•

27 december t/m 9 januari: kerstvakantie

In de bijlage staan enkele flyers met naschoolse
activiteiten.
Aankomende dinsdag 30 november organiseert Goed
Bezig opnieuw een AftersCool voor kinderen op het
schoolplein. Van 14.45-15.45 kunnen de kinderen
komen sporten en bewegen.
In de bijlage vindt u alle informatie.

