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De laatste dagen van 2015

Na het Sinterklaasgebeuren staat alles deze week in het teken van het naderende
kerstfeest. Het kerstfeest is een belangrijke feestdag voor heel veel mensen. Zij vieren
dan de geboorte van Jezus Christus, maar ook mensen die niet geloven vieren meestal
kerst. Gewoon omdat het fijn is om samen met familie gezellig wat te eten of cadeaus
voor elkaar te kopen.
De school bereidt zich voor op viering in de Nieuwe Kerk op dinsdagavond 15 december.
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Op woensdagmorgen 16 december mogen de leerlingen later op school komen. Er is een
inloop-uur tussen 8.30 en 9.30 uur. Vanaf half 9 is de leerkracht aanwezig, maar het is
die dag geen probleem als de leerlingen een uurtje later komen.
Volgende week vrijdag, 18 december 2015, sluiten de schooldeuren aan het einde van de
dag. Daarna begint de kerstvakantie. Twee weken niet naar school. Wat zal het weer
wennen zijn voor ons allemaal op maandag 4 januari 2016. Het schoolteam, de
medezeggenschapsraad en de oudercommissie wensen u fijne feestdagen toe en een
gezonde start van het nieuwe jaar.
terug naar begin
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Kerstviering in de Nieuwe Kerk

Dinsdag a.s. 15 december vieren we kerst in de Nieuwe Kerk. U heeft inmiddels de uitnodiging via uw
zoon/ dochter ontvangen en hier volgen nog enkele praktische punten:
 De kerk is open om 18:15 uur;
 Viering groepen 1 t/m 4 van 18:30 – 19:15 uur;
 ‘Samen-warm-gezellig’ buiten in de kerktuin tussen 19:00 en 20:00 uur;
 Viering groepen 5 t/m 8 van 19:45 – 20:30 uur;
 Broers/zussen die komen kijken moeten bij hun ouders zitten;
 Wij raden u aan op de fiets of lopend te komen.
Rondom de kerk is het gezellig, binnen is de kerk mooi versierd; we hebben allemaal ons best gedaan om
er iets moois van te maken. We vinden het fijn dat we iets speciaals met elkaar kunnen beleven op deze
bijzondere plek. Daarom zorgen we voor een rustige sfeer en we hopen daarbij ook op uw medewerking.
Mocht u op dinsdag 15 december nog mee willen helpen met de aankleding van de kerk of het
klaarzetten van spullen in de kerktuin, meldt u zich dan bij de or: or@nassauschool.nl.
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door
GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het
consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op
de basisschool.
Het volledige artikel over de rol van jeugdzorg en de onderzoeken is beschikbaar op onze website, onder
het menu Ouders – GGD.
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding.
Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding.
Hoofdluisbeleid Nassauschool

Op onze website treft u informatie aan over het hoofdluisbeleid, onder het menu Documenten.
Sociaal verpleegkundige GGD

Wanneer u vragen c.q. problemen heeft omtrent de opvoeding of gezondheid van uw kind, kunt u contact
opnemen met de sociaal verpleegkundige.
Kalender

Op de website van de Nassauschool vindt u de actuele versie van de kalender.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 januari 2016.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 12 januari 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.

Peuterspeelzaal Oranjeboog

Ook op peuterspeelzaal Oranjeboog werd genoten van het
Sinterklaasspektakel, een erg gezellige tijd, met veel drukte.
Vanaf nu richten we ons alweer op Kerst, lekker bezig zijn
met juf Christina vinden de peuters superleuk.
Op 1 december hebben we een nieuw jongetje verwelkomd,
waardoor de groep nu uit vier kinderen bestaat. Elke
dinsdag- en donderdagochtend spelen en leren zij met veel
plezier in de Oranjeboog.
Nieuwsgierig of het iets voor uw peuter is? Hij of zij is van
harte welkom om een aantal keren mee te spelen; vraag
eens naar de gratis strippenkaart!
Meer informatie?
U kunt op dinsdag- en donderdagochtend even binnen
wandelen. Liever telefonisch contact? Dat kan natuurlijk ook
op: 06 331 858 55

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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