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Prettige vakantie

Nog één (donder)dag, en dan zit cursusjaar 2016 – 2017 er op.
Het eindejaarsfeest is geweest en het was een mooie happening om mee te maken.
Op het moment dat u dit leest worden de laatste sponsorgelden verzameld en kan het
eindbedrag worden vastgesteld. En dan kan ook de opdracht de deur uit voor een nieuw
speeltoestel op het plein aan de Nassaulaan. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
jaar (8 september) leest u er meer over.
Hoe dan ook: heel erg bedankt voor uw financiële bijdrage, maar ook voor uw
aanwezigheid bij de sponsorloop en “Idols”. En wat hadden we een geluk met het weer!
Een betere timing kon bijna niet!
De afgelopen dagen werd er afscheid genomen van de
schoolverlaters in groep 8. Twee musical-avonden in het
Heerenhuis. Ook dat was een feest om erbij te zijn.
Maar nu: genoeg gevierd op school. De vakantie
komt eraan! We wensen alle leerlingen en hun
ouders of verzorgers een fijne tijd toe en hopen dat
iedereen op maandag 4 september weer gezond en
uitgerust op school terugkomt.
Het ga u allen goed tijdens de zomervakantie.
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Morgen, donderdag 20 juli 2017, zijn alle leerlingen van
de groepen 1 – 3 om 12 uur vrij.
Hebt u de tijd, wilt u dan, voordat u uw kind(eren)
ophaalt, iets eerder (om half 12) op school komen?
U kunt zich dan melden in het Monument op de
bovenverdieping. Vervolgens proberen we binnen een
half uur met alle aanwezigen het meubilair van groep 1 te
verslepen naar de Oranjeboog. En daarna de tafeltjes en
stoeltjes van de groepen 3 naar de bovenverdieping van
het Monument. Wat zou het een hoop werk schelen als u
er ook bij bent. Niet vergeten: donderdagmorgen 20 juli
om half 12. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Misschien ten overvloede, maar dan toch: voor de leerlingen van groepen 4 t/m 7 begint de vakantie
‘s middags om half 3.
Definitief vakantierooster (inclusief margedagen)

We streven ernaar om onderstaande data ook zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen. Helaas is er
door ziekte van onze beheerder een vertraging op de lijn. De school hoopt het online plaatsen van de
nieuwe planning snel geregeld te hebben.
Eerste schooldag
MARGEDAG TEAM
VCOG MARGEDAG
Herfstvakantie
Kerstvakantie
MARGEDAG TEAM
Vrije dag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
MARGEDAG TEAM
MARGEDAG TEAM
Laatste schooldag
Zomervakantie

maandag 4 september 2017
maandag 25 september
woensdag 18 oktober 2017
23 – 27 oktober 2017
25 december – 5 januari 2018
donderdag 25 januari 2018
vrijdag 23 februari 2018
26 februari – 2 maart 2018
30 maart – 2 april 2018
vrijdag 27 april 2018
1 – 11 mei 2018
21 mei 2018
dinsdag 22 mei 2018
vrijdag 15 juni 2018
donderdag 19 juli 2018
23 juli – 2 september 2018

Er is voor komend jaar weer een uitgebreide meivakantie van twee weken. De vrijdagen voor de
voorjaarsvakantie en de zomervakantie zijn vrij. De margedagen zijn door het jaar heen op verschillende
werkdagen. Dit is zo geregeld om tegemoet te komen aan de wensen van het personeel en de afspraken
binnen de CAO.
De volgende nieuwsbrief

wordt na de vakantie op vrijdag 8 september 2017 naar uw mailadres gestuurd via DIGIDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 5 september 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl.
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Nieuws.aspx.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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