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De school is inmiddels al bijna een maand in bedrijf. De gouden weken zijn afgerond en
“we” raken gewend aan elkaar. Steeds meer wordt duidelijk wat vaste patronen zijn, en hoe
het schooljaar er voor de leerlingen zal uitzien. Deze week werden de laatste
informatieavonden afgerond. Van groep 1 tot en met 8. Van beginnende kleuter tot
aanstaand schoolverlater. Voor veel ouders waren deze informatieavonden de eerste
officiële kennismaking met de leerkracht(en) van hun kind(eren) . Gelukkig waren veel
ouders en verzorgers aanwezig. De school hoopt dat u er vertrouwen in hebt. Dat is erg
belangrijk. Een goede relatie doet wonderen. Via een ouder kreeg de school een interessant
artikel toegestuurd over het belang van een goede relatie tussen ouders en school. Het
wordt (nogmaals) in deze nieuwsbrief opgenomen. Communicatie, we raken er niet over
uitgesproken.
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NIEUWSBRIEF
Communicatie

Ouders en leerkrachten willen graag een goede relatie met elkaar, omdat dit het kind ten goede komt.
Maar hoe bereik je op school een optimale relatie tussen ouders en schoolteam? Het toverwoord is:
communicatie. Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: het welzijn van het kind. Dan is het
zeker de moeite waard de communicatie zuiver en zorgvuldig te houden. Dat is niet altijd even eenvoudig.
Als ouder is je kind het dierbaarste wat er is, en emoties liggen dan op de loer. Zeker als een kind
verdrietig thuiskomt en moppert over een gebeurtenis op school. Hieronder volgt een aantal waardevolle
tips die zeker kunnen helpen de relatie ouders - school optimaal te houden.
Reageer op tijd
Blijf als ouder niet rondlopen met een vraag of probleem. Onderneem op tijd actie. Hoe eerder een vraag
gesteld, hoe eerder ook iets opgelost kan worden. Er kan dan snel hoor en wederhoor plaatsvinden.
Immers, de informatie die het kind thuis geeft, is zijn zienswijze of beleving. De visie van de leerkracht
zou een ander licht op het probleem kunnen laten schijnen. Bovendien is de leerk racht zo op de hoogte
wat er bij het kind en de ouders leeft. Op deze wijze is er meer kans dat het probleem klein en
beheersbaar blijft.
De juiste plek
Stel de vraag aan de juiste persoon. Dat wil zeggen aan degene die direct betrokken is. Dit is meestal de
leerkracht. Soms stellen ouders een vraag liever via via, omdat zij de directe lijn te confronterend vinden.
Dat is jammer, want een vraag die de leerkracht via de ouderraad, de M.R. of de schoolleiding bereikt,
roept bij hem of haar meestal de reactie op: ‘Waarom is deze ouder niet naar mij gekomen?’ De juiste en
direct betrokken persoon benaderen werkt meestal het beste.
Probleem delen
Houd de vraag of het probleem in eerste instantie bij jezelf en ga het niet breed bespreken met allerlei
andere ouders. Dit leidt in veel gevallen tot het zogenaamde ‘praten bij het plein’ en lost weinig op, maar
zorgt daarentegen voor veel onrust. Dit betekent natuurlijk niet dat een ouder zijn probleem niet kan
delen, maar houd de groep beperkt en respecteer privacy.
Afspraak
Maak een afspraak op het juiste moment. Doe dit niet als de leerkracht druk met de kinderen is en de
school net begint. Maar plan een goed tijdstip. Op een onrustig moment is het niet mogelijk een goed
gesprek te voeren. Bovendien zijn er wellicht ‘kleine oren’, die het probleem of de vraag niet hoeven te
horen.
Onderwerp duidelijk
Maak bij de afspraak het onderwerp duidelijk, zodat de bedoeling van het gesprek helder is. Daarnaast is
het van belang dat het gesprek altijd tweerichtingsverkeer is. Heeft u als ouder iets van het kind gehoord
dat vragen oproept, zeg dan dat je ook graag de zienswijze van de leerkracht hoort.
Respect voor elkaar
Heb respect voor elkaars competenties. Een ouder kent het kind zeer goed, maar de leerkracht is
professional. Beiden kunnen vanuit hun deskundigheid hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van
het kind. De insteek moet zijn dat er samen gezocht wordt naar het beste. Goed luisteren naar elkaar en
trachten invoelend te zijn, helpt daarbij.
Oplossing
Denk in oplossingen, niet in problemen. Dit betekent dat het goed is van tevoren al zelf gedachten te
laten gaan over mogelijke oplossingen van vragen of problemen. Het toont betrokkenheid en
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Vertrouwenspersoon
Vraag als een ouder en leerkracht elkaar niet begrijpen een onafhankelijk persoon bij een volgend
gesprek. Op elke school is een vertrouwenspersoon die meestal uitstekend kan bemiddelen. Ouders
kunnen via de contactpersoon van school met de vertrouwenspersoon in gesprek ko men. Op deze wijze is
al menig probleem ‘vlotgetrokken’. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om een onafhankelijke rol te
spelen en hij of zij kan u wijzen op de klachtenregeling van de school.
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Schoolleiding
Tot slot kan een ouder of teamlid zich natuurlijk altijd tot de schoolleiding wenden. In dat geval moet er
wel een echt serieus probleem zijn. Als gebruik wordt gemaakt van bovenstaande tips zullen vragen of
probleempjes meestal op tijd naar tevredenheid beantwoord of opgelost zijn.
Vrijdag 4 september 2015 was de school gesloten voor de leerlingen.

Het schoolteam had die dag een nascholingbijeenkomst in Midlaren. Wat gebeurt er dan zoal? We geven
u een kijkje in de keuken. Er was een spreker vanuit de beweging “natuurlijk leren”. Meer weten? Kijk
eens op http://natuurlijkleren.org/ Het thema van die dag was:
leerkracht of LEERKRACHT; samen leren doen wat er toe doet; vorm geven aan boeiend passend
onderwijs in een lerende school.
Het belangrijkste onderwerp van deze training:
Boeiend , hoogstaand onderwijs:
gebeurt vanuit passie en betrokkenheid;
vraagt vakmanschap en moreel besef;
wordt gevoed door recente inzichten (met name de kennis over het brein);
is opbrengstgericht en duurzaam (leren voor het leven; niet voor de toets!).
Hieronder ziet u in een mindmap (een soort “hersenspinsel”) wat daarbij allemaal van belang kan zijn. Het
geeft ons als team sowieso nog veel interessante gespreksstof voor dit nieuwe schooljaar en de tijden
erna.

Sponsorloop Eindejaarsfeest 2015

Het is alweer lang geleden, het Eindejaarsfeest. Het was een fantastische dag, een spatje regen hier en
daar mocht de pret niet drukken. Wat hebben we hard gelopen en goed ons best gedaan!
Nogmaals bedankt, alle ouders die zich ingezet hebben voor hulp en begeleiding.
We hebben dit jaar een recordbedrag van €8000,- opgehaald!! Met zo’n groot bedrag hebben we een
aantal goede doelen een impuls kunnen geven:
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De stichting Edukans heeft een bedrag mee kunnen nemen naar hun project in Oeganda, waar
onderwijs bekeken en verbeterd wordt in samenwerking met de lokale besturen;
(http://www.edukans.nl/wat-doet-edukans/in-ontwikkelingslanden/)
We hebben een geit kunnen kopen voor een gezin in Bangladesh, om het gezin van melk en mest
voor hun landbouwgrond te voorzien;
(http://paktuit.oxfamnovib.nl/geit.html)
We hebben een goede impuls kunnen geven aan de ICT-voorzieningen in onze eigen school, om
tegemoet te komen aan het onderwijs in ‘21st century skills’;
En tenslotte hebben we ‘onze’ school in Tibet, naast onze structurele sponsoring, een extra
bedrag kunnen geven dat ten goede komt aan eten en drinken op school (veel leerlingen van die
school krijgen thuis niet genoeg te eten).

Ouders en kinderen: ontzettend bedankt!!
“Niemand is ooit arm geworden door te geven”
- Anne Frank
Hulp voor de vluchtelingen in COA Ter Apel

Na de schrijnende nieuwsberichten over de toestroom van vluchtelingen naar Europa, heeft groep 8
besloten in actie te komen. We wilden eerst spullen verzamelen voor de kinderen die in het
asielzoekerscentrum aankomen, maar eigenlijk zijn er al genoeg spullen als kleding en schoenen.
Nu heeft het COA Ter Apel op dit moment nog wel veel behoefte aan kinderwagens en buggy’s. Heeft u
thuis nog een wagen staan of iets op zolder liggen en wilt u dit doneren aan de vluchtelingen uit het
Midden Oosten? Breng het dan tot vrijdag 18 september naar de Nassaulaan, naar het lokaal van groep
8a en dan zorgen wij dat het in ter Apel aankomt. Heel erg bedankt!
Groetjes van groep 8.
MR kort van 8 september 2015

Het nieuwe MR-jaar is opgestart, 2 nieuwe leden vanuit de oudergeleding gaan de MR versterken: Patrick
Wennekes (vader van Wout en Hidde)
en Marike van Kooten (moeder van Tim, Jan-Mark en Bernd) zijn de nieuwe leden. In de volgende
nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
Vanuit de oudergeleding vertrekken na de kerstvakantie Evelyn Schaafsma en Tineke Haks.
De vergaderingen voor komend schooljaar vinden plaats op: 14 oktober, 1 december, 1 februari, 19 april
en 6 juni in het hoofdgebouw.
De jeugdgezondheidszorg op 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.
info@nassauschool.nl
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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.
De Volgende Nieuwsbr ief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 september 2015
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 22 september 2015 voor 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl
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