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Kerst 2021

Dit is alweer de Nassaupraat van december
Vandaag begint, een weekje eerder dan gepland, de kerstvakantie. We sluiten weer een bijzonder
(kalender)jaar af. Er is nog steeds veel onzeker en er gaat nog steeds veel niet door. Iedere keer moeten we
handelen ‘met de wijsheid en kennis van het moment’. Gelukkig hebben we de afgelopen maanden goed
kunnen focussen op het geven van onderwijs. Het is helaas een paar keer voorgekomen dat we een groep
naar huis moesten sturen omdat er een leerkracht ziek was en er geen vervanging was. Vaak hebben we het
ook met elkaar kunnen oplossen. We waarderen ieders inzet hierin. Fijn dat de teamleden bereid zijn om
een stapje extra te zetten of extra te werken. Ook dank voor alle begrip van u als ouders.
Het liefst hadden we dit jaar een grote kerstviering georganiseerd waar u als ouders bij zou zijn, waar de
kinderen ’s avonds in het donker met hun mooiste kleren aan en glitters in het haar naar school komen. We
hadden er ontzettend veel zin in om de kerstmusical voor u op te voeren. Dat gaat helaas niet door.
Daarom zijn we deze week druk bezig geweest om één en ander op te nemen, zodat we in de loop van
volgende week toch nog iets van onze musical met u kunnen delen.
Veel werd er weer afgelast dit jaar. Veel ging niet door of op een andere manier. Maar ook in 2021 gaat het
Kerstfeest wel door!
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn heerschappij duurt voor eeuwig. Vrolijk kerstfeest
iedereen!
Team Nassauschool
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Zorgen
We leven mee met juf Erika en haar gezin. Hun
pasgeboren dochter, Fedra, is opgenomen op de
kinder-IC in Groningen. De situatie is heel spannend. We
hopen en bidden met juf Erika mee dat het goed komt
met de kleine Fedra.

Welkom
De afgelopen maand is er weer een nieuwe
leerling bij gekomen op school. Wij heten Liv van
harte welkom bij ons in groep 1/2! We hopen dat
je snel je plekje gevonden hebt.

IB
De afgelopen maandag was juf Willeke Bos op school
om een aantal IB-werkzaamheden op te pakken. We
danken haar voor haar ondersteuning. In 2022 zal juf
Annemieke Hurenkamp als interim IB-er aan de slag
gaan. We hopen op een mooie samenwerking waar de
zorg voor leerlingen en de kwaliteit van onderwijs
voorop staan.

Buitenschools nieuws
Goed Bezig

Agenda

•

20 december t/m 9 januari: kerstvakantie

•

31 januari studiedag team (kinderen vrij)

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

