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Griep…

In Nederland heerst in de eerste weken van 2016 een
griepgolf. En dat merken we op school heel
nadrukkelijk. Veel leerlingen worden dagelijks afgemeld
via de telefoon of de website. Twintig zieke leerlingen
per dag is op dit moment geen uitzondering.
Ook leerkrachten kunnen natuurlijk met de
verschijnselen van de griep te maken krijgen. En dan is
een eenvoudige afmelding niet voldoende. De school
gaat dan op zoek naar vervanging. Binnen onze
vereniging VCOG is een invalpoule van meestal jonge
startende leerkrachten die bij ziekte of verlof ingezet
kunnen worden. Vaak lukt dat, ook al is het soms lastminute werk. Maar de laatste weken is de nood op verschillende scholen zo hoog, dat er
geen helemaal geen invallers meer beschikbaar zijn. Dus ook niet voor de Nassauschool.
Vervelend, maar meestal overkomelijk.
Op school liggen draaiboeken klaar dat in een incidenteel geval een klas voor maximaal
één dag kan worden opgesplitst en dat kleinere groepjes leerlingen worden verdeeld
over bestaande groepen in het zelfde gebouw. Ideaal is het niet, maar leerlingen naar
huis sturen, is eigenlijk geen optie meer in deze tijd…
Bij het zoeken naar een goede oplossing hanteren we het principe “bij voorkeur niet
meer dan twee verschillende leerkrachten in één week voor één en dezelfde groep”.
Door overmacht lukt dat niet altijd. Dat vinden we vervelend, en tegelijkertijd weet het
team dat het soms niet anders kan. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. En we hopen
nog meer dat de griepgolf snel ten einde zal zijn…
terug naar begin
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Hoog bezoek

Op donderdag 11 februari bezoekt de
onderwijsinspectie onze school. Eén
keer per vier jaar krijgt iedere school
een kwaliteitsonderzoek en binnenkort
is de Nassau aan de beurt.
Die dag worden er door twee
inspecteurs lessen bezocht in
verschillende groepen en worden er
gesprekken gevoerd met leerkrachten,
leerlingen, ouders en schooldirectie.
Ook worden er allerlei
schooldocumenten en leerresultaten
tegen het licht gehouden.
We zullen u uiteraard in de volgende
nieuwsbrief op de hoogte houden van
de bevindingen en aanbevelingen.
Aandacht voor hoogbegaafdheid en meervoudige intelligentie

Een aantal leerlingen heeft in de
afgelopen periode deelgenomen
aan Plusklas-lessen op
donderdagochtenden in de
Oranjeboog.
Het betrof een pilot, die
inmiddels intern geëvalueerd is.
Het was goed en nodig om zaken
tegen het licht te houden. De
vaste leerkracht van de
plusgroep werd ziek en viel uit
en het beschikbare lokaal in de
Oranjeboog werd ingenomen
door een nieuwe instroomgroep
kleuters.
Inhoudelijk heeft het team de
wens uitgesproken om een
vervolgaanbod te creëren dat
flexibeler is, in verschillende
ruimtes kan worden uitgevoerd
en meer op maat aansluit bij de
behoeften van het kind.
Doorslaggevend hierbij is dat
een groter aantal kinderen op deze andere manier kan worden bediend.
Het Levelwerk zal leidend zijn in de nieuwe aanpak. Na de voorjaarsvakantie zijn Linda Lammers en Irene
van den Berg beschikbaar en verantwoordelijk voor respectievelijk de boven- en middenbouwleerlingen.
Zij zullen de kinderen begeleiden op hun niveau. Werken in thema’s behoort daarbij ook tot de
mogelijkheden.
Om daarnaast recht te doen aan alle kinderen op onze school, zullen we in de bovenbouw starten met
een pilot rond talenten, gekoppeld aan de crea-middagen. Alle leerlingen kunnen op interesse, of
talentgebied een lessencyclus bijwonen.
In een volgende nieuwsbrief zullen we u hierover nader informeren.
info@nassauschool.nl
terug naar begin
www.nassauschool.nl
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Regeren is vooruitzien…

Om zicht te houden op het aantal kleuters en bij indelingen niet verrast te worden, vragen wij u uw
3-jarige kinderen tijdig aan te melden. Heeft u een zoon of dochter die voor 1 oktober 4 jaar wordt? En is
hij of zij nog niet aangemeld bij ons op school? Stuur dan indien mogelijk voor vrijdag 12 februari een mail
naar Marleen Vlaanderen, m.vlaanderen@nassauschool.nl.
Van haar ontvangt u vervolgens het aanmeldingsformulier.
Vriendelijk bedankt.
Hoe ontwikkelt uw kind zich op onze school?

Aanstaande maandag 8 februari ontvangt u via basisschoolnet een
uitnodiging om u in te schrijven voor de 10-minutengesprekken.
Deze vinden plaats in de week van 22 – 25 februari 2016. Dat is de
laatste schoolweek voor de voorjaarsvakantie.
Hoe eerder u inschrijft, hoe groter de keuze. Maak er gebruik van!
De rapporten worden op vrijdag 19 februari met de leerlingen
meegegeven naar huis.
Kleuters laten zien wat ze in hun mars hebben…

Op vrijdag 12 februari vindt de eerste kleuterpresentatie plaats voor de ouders
van de groep van juf Yasmijn. Al deze ouders krijgen via basisschoolnet een
uitnodiging om ’s morgens om 8:30 uur een half uurtje langer te blijven en in het
Paviljoen hun zoon of dochter aan het werk te zien. Een soort mini-optreden. Het
is de bedoeling dat in de loop van dit schooljaar ook de andere kleutergroepen
aan de beurt komen.
Wanneer? Dat hoort u tijdig d.m.v. een bericht via basisschoolnet.
Elke leerkracht wordt tijdens het “optreden” begeleid door onze vakleerkracht
muziek, meester Joop.
Graag horen we achteraf uw reactie…
Om vast te onthouden: een wijziging van de data voor de sportdagen

In verband met groot onderhoud aan de sportvelden heeft de sportcommissie de
sportdag voor de groepen 5 t/m 8 en de groepen 3 & 4 moeten verplaatsen.
De sportdag voor de bovenbouw (5 t/m 8) is nu gepland op vrijdag 27 mei a.s. en de
sportdag voor de groepen 3 & 4 op vrijdag 3 juni a.s.
Misschien ook handig om alvast in uw agenda te zetten (en er vast over na te denken,
of u het leuk vindt om die dag te gaan helpen...).
Dit had u nog van ons tegoed….

Enkele weken geleden heeft de school
€ 1.064,42 overgemaakt op het
rekeningnummer van Het Rode Kruis. Het
genoemde bedrag is de opbrengst van de
geldinzameling tijdens de kerstviering.
Meer weten? Kijk dan op:
www.seriousrequest.3fm.nl.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor uw gift.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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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 26 februari 2016.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 23 februari 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.

Berichten
In relatie tot de school

Activiteiten voor peuters op Oranjeboog

Vanaf donderdag 11 februari kan uw peuter vier keer meedoen met
peuteryoga bij peuterspeelzaal Oranjeboog. De andere data zijn: 18 en 25
februari, 3 en 10 maart. Tijd: 11:00-11:30 uur.
Wat houdt peuteryoga in?
Gedurende een half uur doet Yvonne, een ervaren ‘yogajuf’, korte
oefeningen met de peuters die de zintuigen positief prikkelen, zodat ze alles
bewuster opnemen. Dit doet ze door samen met de peuters naar muziek te luisteren en muziek te maken.
Er worden rustige lichaamsoefeningen gedaan. Bovendien kunnen de peuters
ontspannen luisteren naar een fantasieverhaal. Ouders kunnen in de tussentijd
een kopje thee of koffie drinken in de groepsruimte van de Oranjeboog.
Brengen vanaf 10:45 uur, zodat Yvonne ook echt om 11:00 uur kan beginnen.
Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.
Er is plaats voor 12 kinderen, daarom stellen we een aanmelding op prijs:
e.santinge@sksg.nl. We hopen uw kind volgende week te ontmoeten!
Namens de medewerkers van Oranjeboog,
Erika Santinge, locatiemanager SKSG.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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