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Einde van het jaar…
De laatste Nieuwsbrief van het jaar
2021! Een jaar dat ook nog geheel in
het teken stond van de coronaperikelen. We hopen dat deze problematiek
steeds meer naar de achtergrond zal
verdwijnen in het nieuwe jaar. Ondanks dat er iedere keer weer uitdagingen zijn en veel van de kinderen en van
u vragen, merken we dat veel ouders met ons meedenken en laten
weten dat ze blij zijn met de school. Dat doet ons enorm goed. Deze
steun geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Dank daarvoor!

Kerstviering
Op woensdag 15 december
werd er in elke klas de kerstviering gehouden: ruimte
voor sfeer, het Bijbelse kerstverhaal, lekker samen eten,
muziek en bezinning.
In het verleden vierden we
ons kerstfeest zo nu en dan in
de Nieuwe Kerk, aan het
Nieuwe Kerkhof 1 in de stad.
Een prachtige locatie die ook
elk jaar met kerst zèlf een kinderprogramma aanbiedt. Zo
kunt u dit jaar op vrijdagmiddag 24 december via een
‘walkthrough’ de kerstsfeer opsnuiven in de kerk; je wandelt door de kerk langs de stal met
het ezeltje terwijl je kerstliederen hoort. Wel eerst even aanmelden via de website van de
Nieuwe Kerk.
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Acties
Op het moment van schrijven van deze Nieuwsbrief is het nog niet bekend hoeveel geld en
schoenendozen zijn ingezameld voor Vluchtelingenwerk. Beide acties lopen immers nog! Meer
leest u in een volgende Nieuwsbrief.

Personeel
Esra Philips is na een ouderschapsverlof van zes weken weer terug ‘op de basis'. Hij verzorgt
als vanouds weer de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8.
In de zoektocht naar een definitieve oplossing voor de functie van directeur voor de Nassauschool is een volgende stap gezet: er is een BAC (Benoemings Advies Commissie) opgezet.
Deze bestaat uit zes mensen, die het traject om een nieuwe directeur aan te stellen uitstippelen
en uitvoeren. De leden van de BAC (uit bestuur, MR, mt en personeel) adviseren uiteindelijk
de directeur-bestuurder over de te benoemen persoon.

Kerstgroet
Het team wenst u allemaal ontspannen kerstdagen, een
gezellig oud & nieuwfeest en natuurlijk een gezond en vrolijk 2022! Zie: https://youtu.be/GXvyXpn6v5Q
We hopen elkaar en de kinderen uitgerust weer terug te
zien op maandag 10 januari 2022.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 21 januari 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 18
januari via info@nassauschool.nl.
Nieuwsbrieven van dit en vorig jaar zijn terug te lezen via de website van de school. U kunt
ook klikken op deze link: Nieuwsbrieven Nassauschool.

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 Informatie – 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.
Contact: Tineke Langebeeke, CJG-medewerker Oosterparkwijk – Centrum
Sociaal verpleegkundige JGZ: tineke.langebeeke@wij.groningen.nl, tel. 06 31631942

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