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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Komende maandag 16 maart is er een studiedag, de kinderen zijn dan vrij.
Volgende week woensdag 18 maart staat ook de versieravond gepland. U kunt zich om 19.15
uur melden op school om mee te helpen. Vele handen maken licht werk. We hopen veel
ouders te zien.
Corona virus
Vanmiddag is een persconferentie geweest. Vanavond of morgenochtend komt er vanuit
school een bericht over de nieuwe maatregelen omtrent het Corona Virus.
Schoolmelk
In de parro app kunt u tot morgen reageren op de poll voor het gebruik van
schoolmelk. In de volgende nieuwsbrief kunt u de uitslag hiervan lezen. Bij
voldoende aanmeldingen zal ik de ouders op de hoogte brengen die graag
gebruik willen maken van schoolmelk en hoe dit verder loopt.
Schoolfotograaf
Op maandag 23 en dinsdag 24 maart komt de schoolfotograaf op school. U
heeft hier een email over gehad met eventuele kledingtips.

Vrijmarkt groep 8
Vrijdag 20 maart om 14.00 is er in de gymzaal een
vrijmarkt georganiseerd door groep 8. U bent van
harte welkom. De kinderen kunnen ook blikgooien en
grabbelen in de grabbelton.
De kinderen van groep 8 hebben dit zelf
georganiseerd. We zijn als school enorm trots op ze
en hopen dat de markt een succes wordt. Handig om
kleingeld mee te nemen.
Keersommen
Tafelsommen zijn ontzettend belangrijk
op de basisschool. Maar waarom
eigenlijk? Het antwoord lijkt simpel: je
hebt ze de rest van je leven continu
nodig. Een stratenmaker berekent met
behulp van de tafels hoeveel tegels hij
voor een terras nodig heeft, winkelpersoneel berekent met behulp van tafelsommen hoeveel

meerdere artikelen van een bepaald product bij elkaar kosten, en ga zo maar door. Daarom is
het van groot belang om nooit te stoppen met het oefenen van de tafels.
Vanaf wanneer kan iemand tafels aangeleerd krijgen?
Als de basis van het rekenen voldoende aangebracht is, kan een leerling vanaf groep 4
beginnen met het aanleren van de tafelsommen. De lesmethodes in groep 4 steken hierop in
en leren de kinderen verschillende strategieën om de tafelsommen in het begin uit te
rekenen.
Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het oefenen en aanleren van
tafelsommen?
Het allerbelangrijkste is dat het geen trucje wordt. Je moet weten wat je aan het doen bent
als je een tafelsom uitrekent. Daarbij heeft het weinig zin om elke keer een tafel op te zeggen
vanaf 1x tot aan 10x. In het begin kan je dat prima doen, maar op een gegeven moment is
het van belang dat de sommen door elkaar gevraagd worden, zodat gecontroleerd kan
worden of de tafelsommen echt geautomatiseerd of gememoriseerd zijn. Dit kan heel simpel
door middel van het gebruik van apps, maar het kan ook gewoon in de auto, voor het
slapengaan of tijdens het eten. Vraag gewoon een minuutje lang willekeurige tafelsommen
aan uw kind en u bent de tafels aan het oefenen.
Inloop/koffieochtend
Vrijdag 3 april is de volgende koffieochtend. U kunt als ouder
tot 8.45 uur in de klassen kijken en daarna tot 9.00 uur koffie
drinken met juf Lonneke.
Meester Ed en Juf Chantal
Meester Ed wil al langere tijd graag zijn werkdagen in de invalpoule van de stichting
uitbreiden. Meester Ed werkt al in deze poule op de andere dagen. Hij wil dit graag
uitbreiden. Wij gunnen meester Ed deze kans en wensen hem dan ook heel veel plezier bij
het invallen.
Meester Ed vindt het natuurlijk lastig om tijdens een schooljaar afscheid te moeten nemen
van een groep, maar deze wens voor de invalpoule ligt er al langer en de stichting kan hem
die mogelijkheid nu bieden.
Gelukkig is er een vervanger voor hem. Zij stelt zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Chantal en ik kom op donderdag en vrijdag lesgeven in groep 7! Ik ben
afgestudeerd aan de pabo en heb daarna een jaar fulltime als juf gewerkt. Na dat jaar heb ik
een rondreis door Zuidoost-Azië gemaakt en daarvan ben ik nu terug! Ik ben 5 dagen
werkzaam in de invalpoule, en daarvan zijn er nu dus 2 dagen op de Nassauschool in groep
7!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u in maart verwachten.
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maandag 16 maart: studiedag, de kinderen zijn vrij!
woensdag 18 maart: versieravond AC: lente!
vrijdag 20 maart: vrijmarkt groep 8
maandag 23 en dinsdag 24 maart: schoolfotograaf
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