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In de komende weken zijn er een aantal mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Ouders,
leerkrachten en leerlingen. Volgende week al tijdens de
Sinterklaasintocht rond het gebouw aan de Graaf
Adolfstraat en op dinsdagavond 15 december in de
Nieuwe Kerk tijdens de kerstviering. We rekenen op u!
We vinden het belangrijk dat u er bent!
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Betrokkenheid van ouders doet ertoe. Onderzoek laat
zien dat een goede samenwerking tussen school en
ouders echt het verschil kan betekenen wat betreft de
leerprestaties van kinderen. Er is inmiddels voldoende
aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn, en dat
hun welbevinden en leerprestaties toenemen, wanneer
hun ouders betrokken zijn.
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan
spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting
hebben in de medezeggenschapsraad of in de ouderraad. Ouderparticipatie zien we veel
op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak
prettig vinden, heeft deze vorm echter niet direct aantoonbare invloed op hun
schoolontwikkeling.
We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich
(mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de
ontwikkeling en het leersucces van kinderen.
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De Nassauschool wil de ouderbetrokkenheid graag vergroten en gaat daarbij uit van het volgende:
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school. Er
wordt dan ook gewerkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met als doel: een (nog) betere
toekomst voor de leerling in deze wereld. Onderwijs, we doen het samen. Het team hoopt u de komende
weken tijdens één van de feesten te ontmoeten. Tot ziens!
Oproep werkgroep hal versieren Nassaulaan

De hal aan de Nassaulaan wordt regelmatig
prachtig versierd door een groepje enthousiaste
ouders.
Een paar ouders verlaten na Sinterklaas de
werkgroep. In de kerstperiode hopen wij
natuurlijk weer op een mooi versierde hal.
De ‘werkgroep’ zoekt een paar nieuwe ouders
die het leuk vinden om voor jaarlijks
terugkerende thema’s en feestdagen de hal een
nieuwe look te geven.
Wilt u iets meer weten over deze activiteit, of
bent u meteen enthousiast geworden, dan kunt
u contact opnemen met Irene van den Berg:
050-3180436.
We hopen op versterking!
Sinterklaas op school

Afgelopen zaterdag kwam Sint aan in Groningen en natuurlijk
bezoekt hij ook dit jaar onze school!
Op donderdag 3 december verwelkomen we Sint en zijn pieten
aan de Graaf Adolfstraat.
De kinderen worden deze dag op de normale tijd in de klas
verwacht en lopen met hun leerkracht naar de plek waar we
Sint ontvangen.
Natuurlijk zijn ook de ouders daarbij van harte welkom! U kunt,
nadat u uw kind in de klas heeft gebracht op het plein wachten
en genieten van live Sinterklaasmuziek.
De groepen krijgen allemaal een eigen plek om Sint op te
wachten op het schoolplein.
We willen de ouders vragen om achter de kinderen te gaan
staan, zodat in ieder geval de kinderen het zo goed mogelijk
kunnen zien.
Sint bezoekt alle groepen aan de Graaf Adolfstraat en brengt
daarna nog een heel kort bezoek aan de bovenbouwgroepen
aan de Nassaulaan.
We hopen op een gezellig Sinterklaasfeest en zijn nu alweer erg
benieuwd naar de avonturen van Sint in Nederland!

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Kerst 2015

We zijn heel blij dat we de sfeervolle Nieuwe Kerk weer hebben kunnen reserveren voor de kerstviering
dit jaar!
Op dinsdag 15 december is er vanaf 18:30 uur tot 19:15 uur een viering voor de kinderen van de groepen
1 tot en met 4. Vanaf 19:45 uur tot 20:30 uur is er een viering voor kinderen van de groepen 5 tot en met
8. Tijdens de vieringen zitten de kinderen vooraan per klas bij elkaar met hun leerkracht en de
groepsouders. Ouders en broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom en zoeken een plek achter de
kinderen of aan de zijkanten in de kerk.
Tussen de beide vieringen door kunnen we elkaar ‘samen-warm-gezellig’ ontmoeten buiten rondom de
kerk.
Op dit moment zijn de voorbereidingen door leerlingen, leerkrachten, de band en de Ouderraad in volle
gang en verheugen we ons langzamerhand op een mooie kerstviering. We kunnen nog wel veel hulp
gebruiken in de voorbereidingen! Heeft u zin om op 15 december, ook al is het maar een uurtje, de
handen uit de mouwen te steken? Neem dan contact op met de Ouderraad: or@nassauschool.nl.
Farnaz voorleeskampioen Nassauschool 2015

Op 13 november streden acht kinderen van de groepen zeven en acht in de
finale om de titel “voorleeskampioen van de Nassauschool”.
Uiteindelijk kwam Farnaz Fatehi uit groep 8B als winnares uit de bus. Knap
gedaan Farnaz!
Trouwens ook de andere finalisten en de kinderen in de voorrondes in de
klassen, lieten een hoog niveau van voorlezen zien (en horen)!
Farnaz kreeg een mooie oorkonde en een boekenbon (beschikbaar gesteld
door De Kinderboekenwinkel in de Stoeldraaierstraat).
Binnenkort gaat Farnaz de Nassauschool vertegenwoordigen in de
regionale (vervolg)ronde.
Zet ‘m op Farnaz!
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

NIEUWSBRIEF
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.
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 11 december 2015.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 8 december 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.
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