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Het oude jaar uit, het nieuwe jaar in… 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. Vandaag begint de kerstvakantie. En laten we 
daarmee allemaal het oude jaar los; om energie op te doen voor 2019.  
Dank voor ieders inzet, als leerling, ouder of leerkracht!  
We spreken de hoop uit dat het nieuwe jaar veel goeds, geluk en gezondheid zal geven. 
Soms tegen de verdrukking in! We zien elkaar graag uitgerust terug op maandag 7 
januari. Een fijne tijd gewenst! 
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Kerstactiviteiten 

Alle ouders die hun hulp hebben aangeboden bij de kerstactiviteiten, bedankt! Het was meer dan goed 
geregeld. Het eten dat over was van het kerstdiner is niet weggegooid, maar diezelfde avond nog bij de 
dak- en thuislozenopvang “Open Hof” gebracht. 

Alle leerlingen die geholpen hebben bij het inzamelen van de 
spullen voor de voedselbank of activiteiten gedaan hebben 
voor “Day for change”, dankjewel!  
Het is goed dat we in niet alleen voor onszelf leven. De 
ander telt mee! 

Vakantie- en margedagen in 2019 

U hebt deze week een extra digiDUIF-bericht ontvangen over 
de laatste schooldag, vrijdag 21 december. Een margedag of 
niet? Mocht u ooit nog een keer in verwarring raken? Kijk dan 
op de homepage van de website en u leest het 
vakantierooster.  
Of klik: Vakanties/Margedagen.  
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De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 25 januari 2019 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk dinsdag 22 januari 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/Maandbrief.aspx. 
 

Kerstviering 

Wilt u in de vakantie nog een kerstviering meemaken? Dan is dit misschien een prachtige kans. 
Op maandag 24 december 2018 
organiseert de Nieuwe Kerk in 
Groningen een speciale 
kerstvoorstelling voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar. Voor die 
gelegenheid wordt de kerk 
omgetoverd tot een levende 
kerststal met een echte ezel!  
Het ezeltje Eppo vertelt het 
eeuwenoude kerstverhaal. 
Amateurtoneelspelers en leden van 

de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en 
Maria en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijke rol in de dienst.  
Er zijn dit jaar twee voorstellingen van ongeveer 45 minuten. De eerste is om 17:30 uur, de tweede om 
19:00 uur. De toegang is gratis, met een collecte na afloop.  
Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl.  

En ook nog dit… 

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 jeugdgezondheidszorgzorg 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 https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding. 

Kalender 

Op de website van de school vindt u de actuele versie van de kalender. 

Berichten 
In relatie tot de school 
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Verkiezingen voor MR leden; de uitslag! 

De huidige MR heeft 4 jaar met groot enthousiasme meegedacht over de gang van zaken op en om de 
school. Graag maakt de zittende groep ouders plaats voor nieuwe leden. De MR was dan ook erg blij dat 9 
kandidaten zich hebben aangemeld voor 4 plekken in de MR. Vorige week hebben 133 ouders hun stem 
uitgebracht om de 4 nieuwe leden voor de MR te kiezen. Allereerst willen we alle kandidaten bedanken 
voor de kandidaatstelling en hun bijdrage aan de verkiezingen. 
De volgende ouders zijn gekozen voor de nieuwe MR: 

Yvonne Boomsma, moeder van 
Anouk uit groep 3b en Sara uit 
groep 1a 

Alexandra Sfintesco, moeder 
van Lora uit groep 1a. 

Pieter Swieringa, vader van 
Doortje uit groep 4a 

Hedzer Veenstra, vader van 
Casper uit groep 5b en Simon uit 
groep 8b 

De komende maanden zullen de nieuwe MR-leden worden geïnstalleerd. Na een overdrachtsperiode zal 
de huidige MR afscheid nemen. We wensen de nieuwe leden veel succes en plezier. 

Een ingezonden bericht 

Op stap met een rugzak. Hou je van struinen in de natuur? Stichting Het Groninger Landschap organiseert 
op zaterdag 19 januari een activiteit voor kinderen tussen 6 en 12 jaar waarbij je zelf op onderzoek uit 
gaat met een rugzak vol spullen. Op woensdag 2 januari kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar lekker 
komen knutselen in het bezoekerscentrum Reitdiep.  
Beide activiteiten zijn gratis. 
Zie voor meer info: www.groningerlandschap.nl/activiteiten.  
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