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Afgelopen woensdag is op het
schoolplein aan de Graaf
Adolfstraat, samen met alle
leerlingen en een groot aantal
ouders de kinderboekenweek
geopend. Dat gebeurde o.a. met dit
lied: http://kvk.vara.nl/clip/raar-maar-waar-dansinstructie.
De komende dagen is er heel veel aandacht voor boeken en lezen. Hieronder een overzicht
van de activiteiten:
 Voor de groepen 1 en 2 wordt door de juffen in het Paviljoen een prentenboek
uitgespeeld.
 Een boekenmarkt op maandag 12 oktober voor de groepen 5 t/m 8 aan de Nassaulaan.
 “Proefjes doen” in de verschillende groepen naar aanleiding van het thema over natuur,
wetenschap en techniek.
 De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan naar het Universum.
 Groep 5 en 6 bezoeken de Jonge Onderzoekers.
 En de groepen 7 en 8 gaan naar het UMCG voor de Publieksacademie Jr. én zij brengen
een bezoek aan “De Magneet”.
 Boeken ruilen groepen 3 en 4 op dinsdag 13 oktober.
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Veel aandacht voor boeken; lezen is belangrijk

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier. Op www.lezen.nl is te lezen dat
kinderen, aan wie van jongs af aan is voorgelezen, gemotiveerder zijn te leren lezen. Ze blijken
taalvaardiger te zijn; ze begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen aan wie
niet of heel weinig is voorgelezen. Dit komt onder andere doordat kinderen die voorgelezen worden meer
belangstelling krijgen voor verhaaltjes, liedjes en rijmpjes. Er ontstaat een sneeuwbaleffect op het gebied
van taal. Samen lezen leert een kind gebeurtenissen te verwoorden waardoor er sneller begrip ontstaat.
Het prikkelt de fantasie, wekt belangstelling op en het helpt kinderen zich te leren concentreren.
Op welke leeftijd voorlezen?

Het is goed om kinderen al heel jong in
contact te laten komen met boeken.
Vanaf een jaar of twee zijn kinderen in
staat verhaaltjes met illustraties te
begrijpen. En vanaf hun derde levensjaar
kan een boek dienen als spiegel voor de
eigen gevoelens of gedachten.
Het is belangrijk om door te gaan met
voorlezen ook als het kind zelf leert lezen.
De boeken die het dan in eerste instantie leest zullen veel eenvoudiger van verhaalstructuur zijn dan de
boeken die voorgelezen worden. Ook is het goed voor een kind om regelmatig een juist leestempo te
horen. Daarnaast zijn beginnende lezers vaak zo bezig met letterherkenning en een bepaalde leessnelheid
te krijgen (technisch lezen) dat ze vaak geen idee hebben wat ze lezen (begrijpend lezen). Bij het
voorlezen kunnen ze zich weer concentreren op de inhoud. Maar ook de gezelligheid en de rust die je
samen hebt met het voorlezen is een goede reden om te blijven voorlezen.
Meer info? http://www.rianvisser.nl/kinderboekenweek/ of http://www.kinderboekenweek2015.nl/.
De VCOG margedag op 14 oktober

De school is die woensdag gesloten en de leerlingen zijn vrij.
Thema van deze studiedag voor het personeel van alle tien de VCOG scholen:
“lastige kinderen, heb jij even geluk!”. Gastpreker die dag is Berthold Gunster, de
grondlegger van het “om-denken”. Geïnteresseerd? Klik door naar
http://omdenken.nl/theorie/
Nieuw op www.nassauschool.nl

Onder “Documenten” zijn de meest actuele versies van de schoolgids, het informatieboekje, een
overzicht van de verschillende verlofsoorten en een beknopt vakantierooster toegevoegd aan de website
van de school. Ook is de kalender geactualiseerd. Dat laatste geldt ook voor de agenda via
www.basisschoolnet.nl. Hebt u vragen of zijn dingen onduidelijk, neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind(eren) of mail naar directie@nassauschool.nl.
Afscheid van meester Arjen Boswijk

Twee weken geleden deelde onze college Arjen Boswijk de school mee dat hij per 1 oktober 2015 met
pre-pensioen gaat. Deze beslissing heeft hij na goed overleg met de werkgever VCOG genomen. Het één
en ander ging in zo'n snel tempo dat we u niet meer via de vorige nieuwsbrief konden informeren.
Afgesproken is dat Arjen een afscheidsstukje in de eerstvolgende nieuwsbrief zou schrijven (deze dus). Op
later tijdstip zal, na overleg met onze vertrekkende collega, u een mogelijkheid worden geboden om Arjen
alsnog de hand te drukken. Het spreekt voor zich dat we hem op school zullen gaan missen, maar
respecteren zijn beslissing om het onderwijs te verlaten. Arjen kiest ervoor om al zijn tijd te gaan
besteden aan zijn schrijverstalenten. We wensen hem daarbij heel veel plezier en succes! Hieronder volgt
voorlopig zijn laatste bijdrage……..
info@nassauschool.nl
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Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
Rutger Kopland
Volgens de dichter Rutger Kopland is weggaan ook een soort van blijven. Je denkt dat je weggaat maar je
blijft nog wat. En dat afscheid, dat komt later wel eens.
Ik ga de Nassauschool verlaten, heb ongeveer 37 jaren voor de klas gestaan maar ook zal ik soms
terugkeren, om met groepen en kinderen gedichten te schrijven. Ook dat is een manier van loslaten. Een
manier van blijven. Ik laat de school los en de school laat me gaan.
In totaal heb ik ongeveer 20 jaren voor de Nassaugroepen gestaan. Ik schreef met kleuters, maar maakte
ook bundels in de groepen 8. De gedichten zorgden soms voor grote verrassingen: radio 4 coryfee
Maartje van Weegen kwam een ochtend live uitzenden, een ander gedicht haalde het 8 uur-journaal en
ook zorgde een rijmend groepsgedicht ervoor dat we een week naar Zwitserland konden gaan; een
sporthotel in de Alpen met kok en zakgeld.
Nu zit het lesgeven er op. Ik ga me bekwamen in andere zaken maar kom ook af en toe even terug, om
samen te schrijven. Ik wens de school en de kinderen veel geluk. Ik groet alle ouders en wens jullie
allemaal het allerbeste.
Hartelijke groeten, Meester Arjen Boswijk
Tijdig aanmelden broertjes of zusjes

Heeft u een zoon of dochter die dit schooljaar vier jaar wordt? En is hij of zij inmiddels
aangemeld bij ons op school?
Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u om voor vrijdag 16 oktober een mail
te sturen naar Marleen Vlaanderen: m.vlaanderen@nassauschool.nl.
Van haar ontvangt u vervolgens het aanmeldingsformulier.
Bij voorbaat dank.
Joke Feldbrugge geeft haar taak door….

Na vele jaren verantwoordelijk geweest te zijn voor het ‘monteren’ van de Nieuwsbrief, heeft Joke
Feldbrugge ervoor gekozen om te stoppen met deze taak. Ze heeft een drukke baan en volgt weer een
studie, waardoor ze genoodzaakt is om keuzes te maken. Deze keuze begrijpen wij en daarom Joke, willen
we jou hartelijk bedanken voor de vele jaren, tijd en energie die jij hebt gestoken in het maken van de
Nieuwsbrief. Je was positief kritisch en hebt ervoor gezorgd dat er iedere 14 dagen weer een Nieuwsbrief
verscheen voor de ouders; dank je wel!
Ben Meijer heeft aangegeven deze taak over te willen nemen en het verschijnen van deze Nieuwsbrief is
dankzij zijn medewerking ontstaan. Ben, fijn dat je ons wilt ondersteunen en we verwachten een prettige
samenwerking aan te gaan.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Tijd voor de toekomst

Op 5 november start "Tijd voor de toekomst", een training van ongeveer vijf bijeenkomsten waarin
moeders op zoek gaan naar hun talenten. Zij leren daarmee de stap te zetten naar de maatschappij. Ze
krijgen handvatten aangereikt om hun zelfvertrouwen te hervinden en hun talenten te ontplooien. In een
eerdere nieuwsbrief werd hierover al geschreven.
De groep start op donderdag 5 november in de wijken Oranjewijk, Schilderswijk en Centrum en komt
bijeen in de BSO Schilderswijk. Deelname aan deze workshop is kosteloos. Er is ook kinderopvang
aanwezig.
Aanmelding en meer info via info@didar.nl.
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.
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 30 oktober 2015.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 27 oktober 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.
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