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In een betoverend landschap
stromen de beekjes
van de grijze bergen
vogelgefluit in de avond
en de zon in je gezicht
Zwanen zwemmen eenzaam
bij een waterval
in de gele ochtend
vogels worden geboren
in een oude boom
Het wordt nu kouder
je bent iemand kwijtgeraakt
in een zonsondergang
van pijn en verdriet
de herfst voelt zich eenzaam
Violen zijn gehaast
regen weerkaatst in het water
de rivier smelt een steen weg
alleen nog dieren om je heen
geen mensen

Groep 7B van Nassau
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De herfst is begonnen…..

De meteorologische herfst begint op papier officieel op 21 september. Deze week dus. En dat is te
merken. Elke dag een stukje meer. De dagen worden korter, de temperatuur lager, bladeren vallen van de
bomen en de regenjassen zijn soms geen overbodige luxe meer….
Het ligt voor de hand dat de komende tijd steeds meer ouders de weg naar de school zullen vinden via de
auto. De wegen rond de school en de parkeerplaatsen langs de stoepen zullen drukker bezet raken. Helpt
u mee de verkeersituatie rond de school bij aanvangs- en sluitingstijd overzichtelijk en veilig te houden?
Daarnaast vragen we de ouders en verzorgers van leerlingen die op de fiets (blijven) komen de verlichting
van het rijwiel tijdig te controleren. De Nassauschool heeft een verkeersveiligheidslabel. Dat willen we
graag zo houden. Elke schooldag zijn onze verschillende gebouwen een verzamelplaats voor jong en oud.
Laten we rekening met elkaar houden. In het belang van onze kinderen! Veiligheid en kindvriendelijkheid voorop! Het schoolteam dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.
Nog een keer: de teamstudiedag van 4 september

In de vorige nieuwsbrief heeft de school u geïnformeerd over de onderwerpen waarover gesproken is
tijdens de margedag eerder deze maand. Boeiend onderwijs was het thema en hoe zorgt de school ervoor
dat leerlingen en leerkrachten betrokken zijn en gemotiveerd raken. In dat kader is onderstaande link
wellicht interessant om u als gedachte mee te geven: https://www.youtube.com/watch?v=6VJdHCNbW0
Vanaf volgende week op www.nassauschool.nl

Onder het menu “Documenten” zijn vanaf dinsdag 29 september de nieuwe schoolgids en het aangepaste
informatieboekje te downloaden. Deze informatie wordt voor bestaande ouders niet meer op papier
meegeven. De school hoopt dat u daar begrip voor hebt. Hebt u vragen waarvan u het antwoord niet in
de nieuwe documenten kunt vinden, laat het ons weten.
Contacten met ouders

Als school hechten wij veel waarde aan goede contacten met ouders, zie ook het stuk in onze vorige
Nieuwsbrief over communicatie. Zo wordt u drie keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek
om met de leerkracht te spreken over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast zijn er informatievonden
in alle groepen en ook huisbezoeken in de onderbouw. Dit jaar gaat dat echter veranderen. Nieuwe
tijden, nieuwe inzichten. In het onderwijs is de druk in de loop der jaren toegenomen. Om die reden
vinden we het van belang keuzes te maken. Ons primaire doel is om de kinderen goed onderwijs te
verzorgen. Dit staat centraal als we afwegen wat we willen behouden, uitbouwen of wat er mogelijk
anders kan. In ditzelfde kader is besloten om m.i.v. dit schooljaar alleen bij de leerlingen van de groepen
1 op huisbezoek te gaan. Juist aan het begin van de schoolloopbaan vinden we het van belang om kennis
te maken, te investeren in de relatie en een brede kijk te krijgen op het kind. Het huisbezoek draagt hier
aan bij. Het is niet bedoeld om te praten over de vorderingen van het kind. Deze gesprekken vinden plaats
op school, tussen de ouders en de leerkracht. Mocht u, los van de 10-minutengesprekken, behoefte
hebben aan een gesprek, maak dan een afspraak met de leerkracht. Het voeren van dit soort gesprekken
heeft prioriteit. Ons gezamenlijke belang is het welzijn van de kinderen en dit vraagt om goede
afstemming tussen de school en de ouders.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Kinderboekenweek

Voor alle kinderen die nieuwsgierig zijn, graag iets willen
onderzoeken, die houden van gekke weetjes is het je hart ophalen
tijdens de komende Kinderboekenweek. Het thema is namelijk:
‘Raar maar waar’ en het gaat om natuur, wetenschap en techniek. Vanaf woensdag 7 oktober tot aan de
herfstvakantie worden er in alle klassen proefjes en onderzoek gedaan. Voor de groepen 3 en 4 staat er
een uitstapje naar het Infoversum op het programma en de groepen 5 en 6 bezoeken De Jonge
Onderzoekers. De groepen 7 en 8 gaan naar De Magneet en de Medische Publieksacademie Jr. in het
UMCG. De kleuters worden getrakteerd op een voorstelling door de juffen, die een boek over uitvinders
gaan uitspelen.
Aan de Nassaulaan vindt tijdens de Kinderboekenweek voor de groepen 5 tot en met 8 een
boekenruilbeurs plaats. Hierover worden kinderen en ouders nog nader geïnformeerd.
We luiden de 61e Kinderboekenweek met z’n allen in op woensdagochtend 7 oktober op het plein aan de
Graaf Adolfstraat. Om 08:45 uur opent meester Cees dit leesfestijn waarna alle kinderen de
Kinderboekenweekdans doen. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken!
We wensen iedereen geweldige lees- en ontdekdagen tijdens deze Kinderboekenweek!
Tutoren

Maandag 28 september gaat op school de eerste tutorperiode van start.
Hierbij wordt er door de kinderen van groep 5 (de tutoren) leesbegeleiding geboden aan jongere
kinderen.
Dit is bedoeld om kinderen extra hulp te geven bij het (voorbereidend) lezen of juist uitdaging te bieden.
Sommige kinderen van groep 3 kunnen al lezen, zij krijgen middels dit tutorsysteem extra uitdaging door
met een leerling van groep 5 samen te lezen.
De kinderen uit groep 2 worden 2 keer in de week in kleine groepjes voorgelezen door hun tutor.
Het samen bekijken en bespreken van de prentenboeken en het uitbreiden van de woordenschat hoort
hier ook bij.
Evaluatie bezoek Schoolfotograaf

Eind augustus is de schoolfotograaf, Fotostudio Kruger, op bezoek geweest bij de
Nassauschool. Als het goed is heeft elke ouder/verzorger recent de flyer met de
toegangscode voor het bestellen ontvangen.
Hopelijk is alles dit jaar naar ieders wens verlopen. Mocht u, om welke reden dan ook,
iets te melden hebben over de gang van zaken rond de schoolfotografie dan horen wij
dit graag van u (or@nassauschool.nl) . Deze informatie kunnen we dan weer meenemen
als input voorafgaand aan het bezoek van de schoolfotograaf volgend schooljaar!
Alvast dank voor uw eventuele reactie.
Ultimate Frisbee

Deze week hebben groep 5 t/m 8 tijdens de gymles kennis gemaakt met
de teamsport Ultimate Frisbee.
Was uw kind enthousiast? Schrijf hem/haar dan in voor het toernooitje!
Wanneer? Woensdag 30 september
Hoe laat? Van 13.00 tot 14.30 u.
Waar? In de gymzaal aan de Ossenhoedersstraat 1.
Voor wie? Kinderen van groep 5 en ouder.
Kosten? Geen!
Opgeven? Mail naar frisbeegroningen@gmail.com.
Ook voor vragen over dit toernooi, jeugdtrainingen en de sport in het algemeen, kunt u mailen naar
frisbeegroningen@gmail.com of bel 06-28432746.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Kinderwagens en buggy’s

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor kinderwagens en buggy’s voor de vluchtelingen in ter
Apel. Dat hebben we geweten! Geweldig zoals het binnenstroomde op het hoofdgebouw. Het lokaal
stond propvol!
Op maandag 21 september hebben we (Myrthe en Rik uit groep 8a samen met juf Yvonne) de spullen
naar het COA in Ter Apel gebracht. Met een busje, mede mogelijk gemaakt door de ouderraad, gingen we
op pad. We waren nogal onder de indruk van wat we daar aantroffen. Veel wachtende mensen.
Wachtend op een volgende bus naar een nieuwe onbekende plek. Het was erg verdrietig om deze
vluchtelingen zo ontheemd te zien , daar in Ter Apel.
Het COA was erg blij met de 16 kinderwagens en buggy’s! Naast deze wagens hadden de kinderen uit
groep 8 schoenendozen gevuld voor de kinderen met speelgoed en toiletartikelen. Deze dozen waren
mooi versierd! Ook dit werd zeer gewaardeerd.
Namens het COA : heel erg bedankt voor alle wagens en dozen!!!!

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
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Hoofdluisbeleid Nassauschool

Op onze website treft u informatie aan over het hoofdluisbeleid, onder het menu Documenten.
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 Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 oktober 2015
Inleveren kopy uiterlijk dinsdag 6 oktober 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl
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