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.

Techniek: koken, hulp gevonden!

.

Heel fijn dat er ouders en oma bereid zijn gevonden om ons te helpen

Vrij. 21 dec: 12.00 uur uit en start kerstvakantie.

met de kooklessen voor alle kinderen.

Januari: WO-los : thema planten en dieren
Landelijke cito toetsen

Brenda ( moeder Dean en Daniëlle) en Ilona ( moeder Jaimey en

Ma. 7 jan: Start school 2019.

Sirah) geven de kooklessen aan een groep kinderen van de groepen 1

Ma 14 jan: leerlingeraad komt bijeen

t/m 4. De kooklessen voor de bovenbouw worden ondersteund door

Ma 21 jan: audit op school

Oma Yvonne ( Yentl en Hailey).

Personeel

.

Ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet!
Wilt u ook een keer helpen? Laat het ons weten, u bent altijd

Leuk nieuws! Juf Bernadette is zwanger. In juni verwacht zij haar

welkom!

eerste kindje. De laatste weken van het schooljaar zal zij met verlof
zijn. Heel fijn dat juf Armanda die laatste weken full-time komt

De beste wensen

werken in groep 8. Voor de vervanging van haar ib-werkzaamheden
en de start van het schooljaar zijn we nog aan zoeken en kijken. We
houden u op de hoogte. We wensen Bernadette en haar man veel
geluk met dit mooie nieuws.

Na de herfstvakantie zal juf Fleur Giesken bij ons komen reintegreren. Zij start op de woensdag, donderdag en vrijdag met
dagelijks 2 uur werken en zal dit steeds verder uitbouwen zodat zij
straks weer volledig aan het werk kan binnen Proceon.

Het gaat goed met de Nassauschool. We geven leuk en goed
onderwijs en we krijgen weer steeds meer aanmeldingen, waar we
erg blij mee zijn. De kleutergroep wordt hierdoor steeds groter en
om goed onderwijs te blijven geven wordt er naast de
ondersteuning van juf Marijke op maandag, dinsdag en woensdag

(Bijna) jarigen:

ook een ondersteuner gezocht voor de donderdag en de vrijdag. Er
zijn hiervoor al wat mogelijkheden. We houden u ook hiervan op de

Happy Birthday!

hoogte.
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Nieuws van de MR

.

Aan het einde van dit jaar zal 1 van de MR-ouders de MR gaan
verlaten. Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR laat het
ons dan weten. Bij meerder aanmeldingen volgt er een verkiezing.

Post
Houd u brievenbus in het nieuwe jaar goed in de gaten, want u
krijgt post van ons!!!

.

Ma 24
december

Ylano Kamp (6 jaar) - groep 1/2 A

Guillaume Schoonderwoert (9 jaar) - groep 6
Di 25 december Sophie Griffioen (12 jaar) - groep 8
Ma 7 januari
Angel van Dijk (11 jaar) - groep 8
Jim Mater (10 jaar) - groep 7
Luna Schaap (8 jaar) - groep 5
Vr 11 januari
Gyas Alatya (9 jaar) - groep 6
Za 12 januari
Jonathan Kreike (9 jaar) - groep 6
Quinzinho Roosmalen (8 jaar) - groep 5

.

