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Begin deze week heeft u post ontvangen van ons met daarbij de vraag
om via de memoblaadjes antwoord te geven op een aantal vragen
over de Nassauschool en tips en tops te geven.
Maandagochtend werden al meteen de eerste blaadjes opgehangen
en in de loop van de week werden dat er steeds meer., bedankt
daarvoor!
Wij vinden het fijn om van u te horen waar u tevreden over bent of
welke tips u voor ons heeft.
Heeft u uw memoblaadjes nog niet opgehangen, doe dit dan alsnog
komende week!

Vrij. 18-1: sponsorloop
Ma. 21-1: Audit
Ma 21-1: techniek groep 1-4
Woe 23-1: start voorleesweken
Vrij 25-1: boekenmarkt
Ma 28-1: techniek groep 1-4
Vrij 1-2: bezoek schrijver: Rian Visser en techniek groep 5-8
Ma. 4-2: studiedag
Di: 5-2 : Studiedag

Met de informatie van uw kant gaan wij aan de slag op de studie 2
daagse!

Vrij. 8-2: rapporten mee
11-2 t/m 15-2: rapportgesprekken

Groep ½

Woe 13-2 adviesgesprekken groep 8
18-2 t/m 22-2: vakantie

Vreedzame school: de leerlingenraad en blok 4

.

Onze leerlingenraad is inmiddels 2 x bij elkaar gekomen. Zij hebben
ontzettend veel leuke en goede ideeën. Drie van deze ideeën gaan
de leerlingen verder onderzoeken, uitwerken en ook uitvoeren.
Ze zijn bezig met het organiseren van een “kleurrijk” feest,
het tijdelijk opzetten van afdelingen waarbij klassen punten kunnen
verdienen/verliezen en zij willen graag een schooldier!
Deze week gaan de kinderen van de leerlingenraad in elke groep
stemmen over welk schooldier zij het liefste in de school zouden
willen. De stemming gaat tussen: vissen, schildpadjes of
wandelende takken. Dat is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid
en een dier neem je niet zomaar. Zij zijn dus ook druk bezig met de
verzorging, materialen en denken na hoe we de verzorging in de
vakanties en de weekenden oppakken.
We zijn trots op onze leerlingenraad en al hun goede ideeën.
We houden u op de hoogte hoe dit verder gaat.
We zijn begonnen met Blok 4 van Vreedzame School! In dit blok
stimuleren we de kinderen om ‘hart voor elkaar’ te hebben. De
lessen gaan over gevoelens herkennen en leren benoemen.
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Audit

Memoblaadjes

.

Maandag 21 januari vindt er bij ons een audit plaats.
Binnen onze stichting worden alle scholen bezocht voor een audit.
Een medewerker kwaliteit en een collega directeur komen kijken
naar de kwaliteit van ons onderwijs. Ze gaan de groepen in,
bekijken documenten en gaan meekijken met techniek en WO-los.
na afloop bespreken we alle bevindingen en krijgen wij een verslag.
In de volgende nieuwsbrief laat ik u weten hoe het was.
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Er zijn steeds meer kinderen die naar de Nassauschool komen en
daardoor groeit de kleuterklas.
De kleuterklas heeft nu iets meer dan 30 kinderen hebben wij naast de
ondersteuning van juf Marijke op maandag, dinsdag en woensdag nu
ook ondersteuning van juf Fleur op woensdag, donderdag en vrijdag.
Zij ondersteunt nu nog een paar uur per dag en dat worden straks hele
dagen. Op deze manier kan de groep gesplitst worden. Voor een
instructie les en tijdens het spelen in hoeken.
We zijn erg blij met de groei van de kleuterklas en met de extra
ondersteuning die wij op deze manier kunnen bieden.

(Bijna) jarigen:

Happy Birthday!
Di 15 januari

Lydeke Boot (12 jaar) - groep 8
Mileo Schouten Van Der Velden (7 jaar) - groep 3

Za 19 januari

Fenna Som De Cerff

Ma 21 januari

Nova Stubenitsky (7 jaar) - groep 4

Di 22 januari

Joy Som de Cerff (8 jaar) - groep 4

Wo 23 januari

Dilara Altindag (12 jaar) - groep 8

Vr 25 januari

Wessel Eilers (9 jaar) - groep 5

Za 26 januari

Floris Haagsma (7 jaar) - groep 4

Vr 1 februari

Nio Rol (10 jaar) - groep 6

Zo 3 februari

Emilia Knapik (6 jaar) - groep 1/2 A

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

Nationale voorleesdagen van 23 januari tot 2
februari
We gaan vanaf 23 januari heel veel voorlezen.
Voorlezen is een feest. Voorlezen voor het slapen,
overdag of samen een prentenboek of informatief
boek lezen is fijn. Met voorlezen wordt de
woordenschat van uw kind uitgebreid. We lezen op
school al veel voor maar hoe leuk is het niet als er een
keer wordt voorgelezen door een vader, moeder, opa,
oma of de buurvrouw….? Vindt u het leuk om een
keer voor te lezen in de klas van uw zoon of dochter
dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht (dit kan
ook per mail). U kunt natuurlijk zelf een verhaal of
prentenboek kiezen maar u kunt ook een suggestie
aan de leerkracht vragen. Voorleestijd in overleg. De
volgende activiteiten staan deze dagen ook nog op
het programma:

Woensdag 23 januari: start voorleesdagen, om 12.00
uur krijgen de kinderen lettersoep en een
soepstengel
Vrijdag 25 januari: boekenmarkt vanaf 14.00 uur in de
gymzaal. Heeft u boeken die u samen met uw kind
wilt verkopen: van harte welkom vanaf 13.45 uur. U
kunt u kind vanaf dat moment ophalen uit de klas en
uw plekje in de gymzaal inrichten. Alle andere ouders
zijn vanaf 14.00 uur welkom om op de boekenmarkt
boeken te kopen. Er zal ook een boekentafel zijn van
boekwinkel Bijbel Inn.
Vrijdag 1 februari: kinderboekenschrijfster Rian Visser
bezoekt de klassen 3 t/m 8.

Alvast veel leesplezier gewenst!

