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Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hebben een goede start met elkaar gehad. Ik ben erg leuk ontvangen door het team, ouders
en leerlingen. Mijn directie-werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Kom gerust
binnen voor vragen of een praatje “in het hol van de leeuw”. Op de woensdag
ben ik er ook, maar sta ik voor groep 8. Als u deze dag wat vragen wilt dan
graag na schooltijd. Als er dringende zaken zijn op de vrijdag kunt u altijd
even naar juf Lonneke lopen.
De eerste 2 weken zitten er op en iedereen is alweer gewend aan het ritme.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 lopen zelf naar de klas. De ouders van
de kinderen van groep 1 t/m 3 mogen de kinderen naar de klas brengen. Bij
groep 3 is het de bedoeling om bij de deur afscheid te nemen. Vanaf de
herfstvakantie gaan ook deze kinderen alleen naar boven. Om 14.15 uur
willen we graag dat ouders op het plein wachten. Alle kinderen komen zelf
naar buiten. De leerkrachten lopen mee naar het plein.
Wij verwelkomen dit schooljaar ook weer een aantal stagiaires. In groep 5 juf Angelique en in
groep 3/4 onderwijsassistent meester Jesse. Zij zullen zich voorstellen in de volgende
nieuwsbrief.

Vreedzame School
We zijn gestart met blok 1: we horen bij elkaar. De eerste weken staan in
het teken van groepsvorming, afspraken maken en gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De mediatoren worden deze weken ook opgeleid
door Juf Denise en Juf Lonneke. Vrijdag 13 september zullen deze
kinderen hun certificaat ontvangen. Silagül, Gwen, Sarah en Amani waren
al mediator en zullen het nog een jaar blijven. Nadia, Sem, Yentl, Jaimy,
Ruben en Sabrina zijn de nieuwe mediatoren. De ouders van deze
kinderen ontvangen nog een uitnodiging voor de huldiging van de
mediatoren.
schoolgeld
Wat fijn dat er al betalingen binnen zijn. Van het schoolgeld gaan de kinderen
op schoolreis en worden er alle activiteiten georganiseerd zoals: kerst,
sinterklaas, voorleesontbijt etc. Fijn als al het schoolgeld binnen is voor 27
september. Als u een betalingsregeling wilt of liever contant betaalt loop dan
even binnen bij de directie.

traktatie/uitnodigingen
Buiten de traktaties op verjaardagen willen we dat de
kinderen op school zo min mogelijk snoepen. Wilt u hieraan
meewerken door traktaties niet uit zoet snoep te laten
bestaan (in ieder geval nooit lolly’s of kauwgom)?
Ter voorkoming van tandbederf heeft het de voorkeur om de
kinderen te laten trakteren op bijvoorbeeld blokjes kaas of
worst, vruchten, noten, chips, rozijntjes en dergelijke.
Ter vermijding van ‘scheve ogen’ vragen wij de ouders de
uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes buiten de school om
te regelen.
ouderkalender
Alle kinderen hebben de ouderkalender meegekregen. Er is alleen 1
studiedag niet vermeld. Woensdag 27 november is een studiedag en
zijn de kinderen vrij. In de bijlage de juiste versie van de kalender. U
kunt ook een nieuwe vragen bij het “hol van de leeuw”. Excuus voor het
ongemak. Voor de groep 1t/m 4 volgt nog een datum voor het schoolreisje.
De ouders zullen hierover meer horen via de klasupdate.
gebruik chromebooks/snappet-tablet
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met chromebooks en/of snappet-tablets. Deze zijn en
blijven eigendom van de school. Uw kind is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en
beheer van de chromebook/snappet-tablet. Bij bewust beschadigen ervan zullen wij contact
met u opnemen om te zoeken naar een oplossing.
activiteiten in de buurt:

kinderfeest wijkcentrum st joseph:
-

dinsdag 10 september 15.30-17.00 uur knutselen,
spelletjes en buten spelen.
Donderdag 12 september 15.30-17.00 uur oudhollandse
spellen.
Vrijdag 13 september 15.00-16.30 uur buitenspelen, 5 meter kleurplaat, knutselen en
een clown.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunnen jullie eind september verwachten.

belangrijke data
●
●
●
●
●
●
●

september: kennismakingsgesprekken (deze vinden in de middag na schooltijd plaats)
woensdag 25 september: verkoop kinderpostzegels. Groep 7&8 om 12.00 uur uit.
dinsdag 1 oktober: inloop/koffie ochtend
dinsdag 1 oktober: judolessen voor alle kinderen door judoschool van der Hoek.
woensdag 2 oktober: start kinderboekenweek.
donderdag 3 oktober: studiedag. (kinderen zijn vrij)
woensdag 27 november: studiedag

Hartelijke groeten,
Team Nassauschool

