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Rapporten en vakantie

Vorige week kreeg bijna elk kind van onze school het
eigen leerlingrapport. Het leerkrachtenteam hoopt dat
iedereen tevreden en trots is op de resultaten die
beschreven zijn.
De afgelopen dagen werd alles mondeling toegelicht in
het 10-minutengesprek tussen de leerkracht(en) en de
ouders. Om elkaar goed op de hoogte te houden….
Want onderwijs, dat doe je samen. In het belang van
iedere leerling.
Vandaag start de voorjaarsvakantie. Om daarna weer
vol energie en goede moed door te gaan.
Het team van de Nassauschool wenst iedereen een aantal fijne en ontspannen dagen
toe. Een goede vakantie gewenst. We hopen elkaar op maandag 7 maart weer te
ontmoeten. Vanaf 8:15 uur staan de deuren open.
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Hoog bezoek

Op donderdag 11 februari bezocht de onderwijsinspectie onze school. Eén keer per vier jaar krijgt iedere
basisschool een kwaliteitsonderzoek en twee weken geleden was de Nassau aan de beurt.
Die dag werden er door twee inspecteurs lessen bezocht in verschillende
groepen en gesprekken gevoerd met leerkrachten, leerlingen, ouders,
schoolbestuur en directie.
Aan het einde van de dag werd door de inspecteurs uitgesproken dat de
school binnen het basisarrangement valt en voldoende scoort. Een school
is voldoende als de resultaten op orde zijn, de leerlingen zich veilig voelen
en het lesgeven van voldoende niveau is. Ook zijn tijdens deze dag een
aantal aanbevelingen gedaan, die er voor kunnen zorgen dat bij een
volgend bezoek (over 4 jaar) de school het oordeel “goed” zou kunnen
behalen. Daar zullen we als team mee aan de slag gaan. Omdat het onze
leerlingen ten goede komt.
De school ontvangt binnenkort het schriftelijk eindverslag en zal dat bespreken met het bestuur van de
vereniging en de Medezeggenschapsraad van de Nassauschool. En vervolgens vindt ook een
terugkoppeling naar u plaats via deze nieuwsbrief.
Wordt vervolgd dus.
Aktiviteiten op school voor leerlingen en ouders

In de maanden maart en april worden er een aantal activiteiten voor de leerlingen, maar ook voor de
ouders georganiseerd. Daarbij wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld. We noemen vast twee
bijzondere bijeenkomsten: op woensdag 23 maart is er een ouderavond op school.
Meer informatie hierover en de uitnodiging leest u in deze nieuwsbrief bij: “Opvoed Workshow op
woensdagavond 23 maart”.
Daarnaast is het goed dat u de volgende datum vast noteert: 21 april 2016. De laatste donderdag voor de
meivakantie. Dan is de afsluiting van de kunst- en cultuurweken middels de traditionele hapjesmarkt. En
daar hebben we heel veel hulp bij nodig van ouders.
De leerkrachten zullen ons ouderportal “basisschoolnet” gebruiken om u op de hoogte te houden, uw
hulp te vragen en de nodige informatie door te spelen. Wij rekenen t.z.t. op uw medewerking. Want
zonder uw hulp gaat het niet lukken.
Kunnen we ook op uw hulp rekenen?

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Crea-middagen

In de groepen 3, 4 en 5 zijn er in de afgelopen weken creatieve middagen georganiseerd. De leerlingen
konden een keuze maken uit een gevarieerd aanbod. Daarbij kunt u denken aan: een workshop
Boomwhackers, borduren, spelen in een orkest, weven, stop-motion filmpjes maken, maskers maken van
gips, rots&water training of een Mondriaan schilderij.
Foto's van de verschillende workshops staan inmiddels op Basisschoolnet.
Het volgende filmpje geeft een mooi beeld van wat de kinderen deden bij de workshop “Spelen in een
orkest”: https://www.dropbox.com/s/saj6172mf9xovq6/IMG_6374.m4v?dl=0
Opvoed Workshow op woensdagavond 23 maart

Andere ouders doen ook maar wat....
Hierbij nodigt de ouderraad u uit voor de Opvoed Workshow. Het is een interactieve themabijeenkomst
over opvoeden thuis en op school. Tijdens de Opvoed Workshow staat communiceren met kinderen
centraal. Er zullen thema’s behandeld worden die in hun leven een belangrijke rol spelen. Zoals gebruik
van multimedia, regels, omgaan met geld, huiswerk en spanningen in huis. Acteurs en een gespreksleider
schetsen via korte scènes een herkenbaar en soms confronterend beeld over hoe het er bij veel gezinnen
thuis aan toegaat. De humor leert u relativeren en zet u aan het denken. Na de bijeenkomst is opvoeden
een stuk leuker geworden!

Er is plaats voor maximaal 120 personen. Dus meldt u zich snel aan vóór 17 maart voor deze avond door
een mailtje te sturen naar or@nassauschool.nl. Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u komt?
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Tevens kunt u, bij uw aanmelding, een situatie uit het dagelijks leven met uw kinderen in de opvoedsfeer
aandragen. Hieruit worden dan een aantal hoofdthema's gefilterd en die zullen worden nagespeeld door
de acteurs van de Opvoed Workshow. Het begint om 20:00 uur in het Paviljoen (de gymzaal) aan de Graaf
Adolfstraat en duurt ongeveer anderhalf uur. Vanaf 19:30 uur staat koffie / thee klaar in de hal van het
Monument. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een
drankje. Hopelijk zien wij elkaar op 23 maart!
Aandacht voor hoogbegaafdheid en meervoudige intelligentie

De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 sloten vandaag hun sessie af waarin 4 weken lang cyclisch gewerkt
werd op basis van interesses of talentgebieden gericht op de principes van meervoudige intelligentie. In
de vorige nieuwsbrief stond daar meer over vermeld.
De presentatie naar de ouders vindt na de voorjaarsvakantie plaats. U ontvangt daar nog een bericht over
via basisschoolnet.
Nieuws van de ouderraad van de Nassauschool

De Ouderraad (OR) is een groep van enthousiaste en betrokken ouders. Samen met het schoolteam en in
nauw overleg met de medezeggenschapsraad, denkt de OR mee over o.a. ouderbetrokkenheid en
beheert de OR het fonds van de ouderbijdragen. De OR ondersteunt bij vrijwel alle activiteiten die buiten
het onderwijs vallen, maar die we samen erg belangrijk vinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld kerst,
sinterklaas, sportdagen, Pasen, het eindejaarsfeest, en meer van dit soort momenten.
Meer weten? http://www.nassauschool.nl/Ouders/Ouderraad.aspx
Voel je je als ouder betrokken bij de school en heb je razend veel zin om samen met andere enthousiaste
ouders bij te dragen aan activiteiten die de school samen met de OR organiseert?
Meld je dan aan via or@nassauschool.nl voor deelname aan de eerstvolgende vergadering of voor vragen.
Paasvoetbaltoernooi

De datum voor het Paasvoetbaltoernooi voor de kinderen van de groepen 7 en 8
(en enkele kinderen van de groepen 6) is bekend. Het is op woensdag 6 april. De
kinderen die meedoen krijgen binnenkort een brief met meer en nadere
informatie.
Op woensdag 13 april volgen evt. finale wedstrijden; maar dat is uiteraard
afhankelijk van onze prestaties op 6 april....
Meesters Klaas en Harold.
En dan nog dit….

In de voorjaarsvakantie worden er door onze automatiseerder een aantal voorbereidende acties gedaan
op ICT gebied om een goede overgang te maken van een server op school naar Office 365. Want alle
scholen van de VCOG gaan “in the cloud”.
Eén van de zaken die veranderen, is dat alle toevoegingen van school-emailadressen overgaan van
@nassauschool.nl naar @vcog.nl. Als alles volgens plan verloopt zult u daar niets van merken en hoeft u
zelf niets te doen. Alle e-mail zal automatisch worden gestuurd naar het nieuwe e-mailadres.
Het team hoopt dat na de vakantie de school direct goed te bereiken is via de mail en de website….
De volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 maart 2016 en wordt dan naar uw mailadres gestuurd
via basisschoolnet. Kopie uiterlijk dinsdag 15 maart 18.00 versturen naar kopij@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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En wat u misschien al weet…
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

Sociaal verpleegkundige GGD

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 jeugdgezondheidszorg 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/jeugdopvoeding..

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

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

Hoofdluisbeleid Nassauschool
Op de website van de school treft u, onder het menu
Documenten, informatie aan over het hoofdluisbeleid.
Kalender
O.a. 29 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie;
15 maart: laatste dag aanmelden VO.
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.
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