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Gisteren, donderdag 29 oktober, waren er op
school drie ontruimingsoefeningen.
Bedoeld om met de leerlingen van de groepen 1 tot
en met 8 te oefenen wat te doen als er plotseling
een noodsituatie in het gebouw is. In het
Monument met de kleuters; in het Paleis met de
groepen 3 tot 5 en aan de Nassaulaan met de
bovenbouwleerlingen.
De Nassauschool heeft één en ander beschreven in
een bedrijfsnoodplan. Om het niet alleen bij
woorden te laten, maar vooral de praktijk te
ervaren, voeren we deze oefening minimaal één
keer per jaar uit. Met name de jonge leerlingen
worden van te voren goed bijgepraat door de eigen
leerkrachten om angst en paniek te voorkomen.
Naderhand wordt de ontruiming uitgebreid geëvalueerd en indien nodig dingen
aangepast in het noodplan. Daarbij maken we graag gebruik van de tips en trucs van een
ervaringsdeskundige van de brandweer die deze dag ook aanwezig was om het geheel te
observeren.
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Actieve ouders achter de schermen……

Enkele weken geleden was er op een avond in school een vergadering van de ouderraad van de Nassau.
Er werd door een tiental ouders, samen met een kleine delegatie van het schoolteam, gesproken over
allerlei dingen die de school en de kinderen aangaan: praktische zaken zoals de boekenweek, de
plantsoenloop, het sinterklaasfeest en de kerstviering. Maar ook inhoudelijk over financiën, het verhogen
van de ouderbetrokkenheid in het algemeen en de inzet van ouders bij allerlei schoolondersteunende
activiteiten in het bijzonder…. Fijn zo’n actieve oudergroep die tijd en energie wil steken in het
welbevinden van alle 500 leerlingen op de Nassauschool. Wilt u weten welke ouders in de O.R. gekozen
zijn en wat er zoal in de vergaderingen “over tafel gaat”? Klik dan op deze link:
http://www.nassauschool.nl/Ouders/Ouderraad.aspx.
Aan het einde van de avond werd gevraagd of er in de eerstvolgende nieuwsbrief aandacht kan zijn voor
de verkeersveiligheid rond de school. Met name nu de dagen korter worden. Daarom herhalen we de
tekst die eerder werd geplaatst in een nieuwsbrief van eind september 2015.
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, de parkeerplaatsen en helaas soms
ook 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. Heel praktisch: geen auto’s op de stoep! In het belang van onze
leerlingen! Veiligheid en kind-vriendelijkheid voorop! Volwassenen geven daarin het
goede voorbeeld!

In één van de volgende nieuwsbrieven stellen we een andere
ouderwerkgroep centraal: de medezeggenschapsraad. Ook een stel
actieve ouders dat zich samen met een delegatie van het schoolteam
hard maakt voor goed onderwijs aan kinderen in de Oranjewijk en
directe omgeving. Gewoon omdat de kinderen daar recht op hebben.
Plusklas

Afgelopen donderdag is de Plusklas van start gegaan. Voortaan gaat op donderdagochtend om de week een bovenbouw- en middenbouwgroep in de Oranjeboog aan
de slag. De eigen leerkracht heeft de ouders op de hoogte gebracht welke kinderen
er aan deelnemen. De ouders van betreffende leerlingen zijn via de mail door
juf Ginet op de hoogte gebracht van de praktische zaken.
We zitten met de Plusklas in een pilotfase. We hebben uitgebreid overleg gehad met leerkrachten en
IB-ers (Intern Begeleiders) over de zorgvuldige selectie van leerlingen. Verschillende criteria maakten
onderdeel uit van het selectieproces.
Er zullen altijd dingen voor verbetering vatbaar zijn en het is ook een continuproces waar we altijd aan
zullen blijven schaven, maar op dit moment zijn we blij dat we uit de startblokken zijn!
Dat leerlingen niet geplaatst zijn in de Plusklas is geen diskwalificatie van deze leerlingen. In de methodes
die we gebruiken zit, voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, extra materiaal dat een appèl doet
op differentiatie naar niveau. Daarnaast kunnen deze leerlingen gebruikmaken van pluswerkmateriaal,
waar het zelfstandig te verwerken deel van Levelwerk onderdeel van uitmaakt en zorgt voor verdieping
en verbreding.
Met al deze mogelijkheden hopen we steeds meer kinderen nog gerichter te kunnen begeleiden!
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Tien minutengesprekken met alle ouders…

In de week van 9 tot en met 12 november vindt de eerste ronde “oudergesprekken” plaats. Een mooie
gelegenheid om met de leerkracht in contact te komen en over de ontwikkeling van uw kind(eren) te
praten. Uiterlijk dinsdag 3 november krijgt u een uitnodiging van de leerkracht via basisschoolnet. Voor
elk kind een apart mailbericht. Vervolgens kunt u door de link in het mailbericht te volgen zelf een datum
en tijdstip uitkiezen en reserveren. Wacht niet te lang met reageren, want wie het eerst komt, heeft de
meeste keuze…
Het schoolteam hoopt dat alle ouders zullen reageren en t.z.t. aanwezig zullen zijn. Dus tot ziens over
twee weken!
Juf Nynke heeft een zoon!

Op 29 september is Nynke de Jong, leerkracht uit de onderbouw, bevallen van een zoon. Nynke en haar
man Marco en zusje Sofie zijn heel gelukkig met hun zoon en broertje Siem. Op dit moment geniet Nynke
van haar verlof. Na de kerstvakantie zal zij op maandag en dinsdag terugkeren bij ons op school.

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 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.
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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 nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 november 2015.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 10 november 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

