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.

Memoblaadjes

.

Ma 4-3 t/m vrij 8-3: kijkdagen voor onze ouders

We willen jullie erg bedanken voor alle tips en tops die we via de
memoblaadjes van jullie ontvangen hebben. We zijn nu bezig om alles
te ordenen en de kijken waar we mee aan de slag kunnen. De reacties
zijn heel uiteenlopend en we gaan kijken waar we mee aan de slag
kunnen.

Ma 4-3: schoolbezoek van ons bestuur

Staking vrijdag 15 maart

Ma.18-2 t/m vrijdag 22-2: voorjaarsvakantie
Ma.25-2: weer naar school
Vrij.1 -3: complimentendag

Vrij.8-3: museumbezoek groep 5, groep ½ en groep 4.

Rapporten

.

Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen weer hun rapport mee naar
huis gekregen. En wat zijn we weer trots op iedereen !
Tijdens het rapportgesprek gaan we met elkaar in gesprek over wat
er goed gaat, wat nog moeilijk is en hoe we de komende periode
weer verder gaan.

Terugkoppeling audit

.

Van de auditoren hebben we een korte terugkoppeling gehad van
de audit. Een uitgebreid verslag volgt nog en zal in de MR worden
besproken. Ze waren tevreden met wat ze hebben gezien en scoren
op alle onderdelen een voldoende. Om naar een goed te groeien
moeten we met elkaar de puntjes op de i zetten. Dit voor wat
betreft de doorgaande lijn en de extra hulp die zichtbaar is in de
klassen nog concreter op papier zetten.
Ze waren vooral erg te spreken over de rust, de goede sfeer in de
school en de manier waarop we met de kinderen in gesprek gaan.

Mr

.

Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw mr-lid. Op
dit moment zijn er al 2 mogelijk kandidaten. Heeft u ook tijd en zin
om in onze MR te komen dan kunt dit op school aangeven bij een
van de teamleden.
Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan zullen er verkiezingen
gehouden worden.

Donderdag gruitdag

.

Naschoolse activiteiten

.

In de bijlagen vindt u een flyer met daarin de activiteiten van de
buurtsportcoach en het buurthuis in de februarivakantie.
Op dit moment hebben wij op woensdagmiddag naschools sporten
met de buurtsportcoach voor groep 3 en 4 van 12.30 – 13.45.
Vanaf woensdag 6 maart tot aan de meivakantie kunnen kinderen
van groep 5 en 6 sporten op de Nassauschool met de
buurtsportcoach van 13.45 – 14.45 uur. Het inschrijfformulier volgt na
de vakantie.

(Bijna) jarigen

Reminder: Wilt u er aan denken om op donderdag groente en/of
fruit mee te geven voor het 10-uurtje? Bedankt!

WO-los

.

Op vrijdag 15 maart is er weer een onderwijsstaking.
Op deze dag wordt door vele leerkrachten het werk neergelegd en
gestaakt voor meer salaris om de kloof met het voortgezet onderwijs
te dichten, minder werkdruk en iets te doen tegen het
leerkrachtentekort.
De Nassauschool is deze dag gewoon open. Wij ontvangen de
kinderen gewoon van 8.20 uur – 14.15 uur. Wel draaien wij een
aangepast programma en wordt er geen les gegeven. De kinderen
mogen deze dag ook vrij nemen, later starten en / of eerder
opgehaald worden als wij dit weten. Als wij niks horen verwachten wij
uw kind gewoon de hele dag op school. Ook mogen zij deze dag
speelgoed van thuis mee nemen.
Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat ouders en kinderen niet
zonder opvang komen te zitten op deze dag en toch ook een signaal
afgeven dat er nog wel iets moet gebeuren in onderwijsland.

.

Happy Birthday!
.

Eerder hebben we u al wat verteld over WO-los, wereldoriëntatie
jhfuweifhQEUFHEHFuoehgoe
door onderzoek en samenwerking. De kinderen en leerkrachten zijn
er erg enthousiast over! Vraag uw kind er eens naar…..
Het nieuwe thema van WO-los gaat over vroeger. In groep 1 t/m 4
is het thema “opa en oma”, in groep 5 en 6 hebben ze het over
monniken en ridders en groep 7 en 8 gaan onderzoeken hoe het zit
met hervormers en ontdekkers……
Nu is er mail gekomen uit de toekomst met een geluidsfragment en
er is een doos met een usb stick op school aangekomen……
De toekomstreiziger van het geluidsfragment mist bepaalde
informatie uit het verleden en vraagt nu hulp aan de kinderen om
de informatie die ze vinden en verzamelen op deze usb stick te
zetten, zodat zij alle informatie uit het verleden weer compleet
heeft……. Spannend en leuk en de kinderen gaan er graag mee aan
de slag!

Di 5 februari

Sharifa Mohamed Matata (5 jaar) - groep 1/2 A

Vr 8 februari

Luca Schouten Van Der Velden (6 jaar) - groep 3
Aslihan Sezer (6 jaar) - groep 1/2 A

Za 9 februari

Anouk Zwart

Zo 10 februari

Serena Theunissen (6 jaar) - groep 1/2 A

Do 21 februari

Naomi De Jong (4 jaar) - groep 1/2 A

Vr 22 februari

Callys Wilson (9 jaar) - groep 5

Di 26 februari

Fatmeh Tamim (10 jaar) - groep 6

Do 28 februari

Ruben Stoter (9 jaar) - groep 5

Zo 3 maart

Noa Frank (9 jaar) - groep 5
Ceylin Özer (7 jaar) - groep 3
Demi Stam (9 jaar) - groep 5

