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Paasvakantie

De leerlingen hebben nog een korte periode te gaan tot de paasvakantie. Precies over
een week is de school een aantal dagen gesloten. Te beginnen op Goede Vrijdag (25
maart) en doorlopend tot en met dinsdag 29 maart 2016. De schooldeuren staan weer
open vanaf 8:15 uur op woensdag 30 maart. Het team wenst u, samen met de ouderraad
en de medezeggenschapsraad alvast betekenisvolle Paasdagen toe.

Anita Rolfes
CJG medewerker Oosterparkwijk Centrum
sociaal verpleegkundige JGZ
anita.rolfes@wij.groningen.nl
050 367 49 91

Kopij nieuwsbrief:
kopij@nassasuschool.nl

Studiedag schoolteam

Op dinsdag 29 maart zijn de leerlingen vrij, maar de leerkrachten hebben die dag een
studiebijeenkomst. Waar houdt het schoolteam zich die dag mee bezig?
’s Morgens staat in het teken van de halfjaars-evaluatie en vervolgens wordt er uitvoerig
stilgestaan bij de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als school werken wij als professionals mee aan een veilige thuissituatie voor elk kind.
Het team zal die ochtend meer inzicht krijgen in wat de inhoud en werkwijze is van deze
Meldcode en trainingsacteurs zullen zaken bespreken en oefenen.
’s Middags werken de leerkrachten gezamenlijk aan het actualiseren van groepsplannen
en het beschrijven van het onderwijsaanbod voor de periode tot de zomervakantie.
terug naar begin
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Ouderavond

Volgende week, op woensdagavond 23 maart 2016, wordt op
school een ouderavond georganiseerd. Hieronder nog een
korte reminder:
Hierbij nodigt de ouderraad u uit voor de Opvoed Workshow.
Het is een interactieve themabijeenkomst over opvoeden thuis
en op school. “Communiceren met kinderen” staat deze avond
centraal. Thema’s die daarbij aan bod komen: gebruik van
multimedia, regels opstellen, omgaan met geld, huiswerk en
spanningen in huis. Acteurs en een gespreksleider schetsen via
korte scènes een herkenbaar en soms confronterend beeld over
hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toegaat.
Er is plaats voor maximaal 120 personen. Opgeven kan tot
18 maart via or@nassauschool.nl.
Het begint om 20:00 uur in het Paviljoen (de gymzaal) aan de Graaf Adolfstraat en duurt ongeveer
anderhalf uur. Vanaf 19:30 uur staan koffie en thee klaar in de hal van het Monument. Na afloop is er
gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Vrijwillige ouderbijdragen binnen het onderwijs op de Nassauschool

Het basisonderwijs aan leerlingen in Nederland is per definitie gratis. De overheid zorgt voor de
bekostiging van de leerkrachten en de meeste lesmaterialen. Toch krijgt iedere ouder of verzorger
jaarlijks het verzoek een vrijwillige financiële bijdrage te leveren aan extra activiteiten die onder schooltijd
plaatsvinden.
Er zijn op de Nassauschool een drietal vormen.
 Er is een algemene vrijwillige ouderbijdrage (30 euro per kind) die onder andere gebruikt wordt voor
kunst- en cultuurexcursies, het sinterklaas- en kerstfeest en de paasviering.
 Ook wordt er van u een bijdrage gevraagd voor de Tussen de Middag Opvang. Deze is voor het
komend jaar vastgesteld op 40 euro (per leerling). Deze gelden worden met name ingezet om
pedagogische medewerkers aan te stellen die tussen de middag tijdens het buitenspelen bij de
leerlingen zijn als de meeste leerkrachten pauzeren.
 Een derde (vrijwillige) bijdrage wordt van u gevraagd voor deelname van de kinderen aan het
schoolreisje of schoolkamp. In april krijgt u daarover meer informatie. Op dit moment zijn de
voorbereiding en de planning in volle gang.

Elk jaar wordt de hoogte van het schoolreis- of schoolkampbedrag in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. De
Ouderraad beheert en besteedt de gelden, na goedkeuring van de begroting door de MR. Mocht een
ouder om wat voor reden dan ook de ouderbijdrage, de vergoeding voor tussen de middag opvang of het
schoolreisje niet kunnen of willen voldoen, dan kunt u dat bij de schoolleiding kenbaar maken. De directie
zal vervolgens zorgvuldig en vertrouwelijk met dergelijke mededelingen van ouders of verzorgers omgaan.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Paasfeest

Op donderdag 24 maart staan we op school stil bij de betekenis van het Paasfeest. Naast het vertellen van
het paasverhaal, hebben we deze dag ook een gezamenlijke Paaslunch.
Wilt u uw kind(eren) die dag een beker, een bord en bestek (voorzien van hun naam) meegeven in een
plastic zak. De school zorgt voor het eten en drinken.
Let op: ‘s Middags om 13:00 uur zijn alle kinderen vrij en volgt het Paasweekend.
Project ‘Muziek’

Op woensdag 30 maart start ons jaarlijkse schoolbrede kunst- en cultuurthema. Het thema is dit jaar
‘Muziek’. Alle kinderen zullen verschillende workshops volgen, voorstellingen bezoeken en natuurlijk
extra muzieklessen krijgen!

Op donderdag 28 april sluiten we dit thema samen feestelijk af tussen 17:00 uur en 19:00 uur.
De kinderen zullen dan in hun eigen klas presenteren wat zij tijdens het project hebben geleerd en
gedaan. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het plein onder het genot van een hapje
en een drankje tijdens onze hapjesmarkt.
Voor deze hapjesmarkt zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen. Dit kan door iets te
maken/bakken/koken, maar ook door één van de kramen te bemensen. Voor het helpen bij de
hapjesmarkt kunt u zich opgeven bij de leerkracht via basisschoolnet. Een uitnodiging hiervoor volgt via
de mail. En ook hier geldt; vele handen…
Nieuws van de ouderraad van de Nassauschool

De Ouderraad (OR) is een groep van enthousiaste en betrokken ouders. Samen met het schoolteam en in
nauw overleg met de medezeggenschapsraad, denkt de OR mee over o.a. ouderbetrokkenheid en
beheert de OR het fonds van de ouderbijdragen. De OR ondersteunt bij vrijwel alle activiteiten die buiten
het onderwijs vallen, maar die we samen erg belangrijk vinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Kerst,
Sinterklaas, sportdagen, Pasen, het eindejaarsfeest, en meer van dit soort momenten.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Meer weten? http://www.nassauschool.nl/Ouders/Ouderraad.aspx
Voel je je als ouder betrokken bij de school en heb je razend veel zin om samen met andere enthousiaste
ouders bij te dragen aan activiteiten die de school samen met de OR organiseert?
Meld je dan aan via or@nassauschool.nl voor deelname aan de eerstvolgende vergadering of voor vragen.

En verder …
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

Sociaal verpleegkundige GGD

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
jeugdgezondheidszorgzorg 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/jeugdopvoeding..

Wanneer u vragen c.q. problemen heeft omtrent de
opvoeding of gezondheid van uw kind, kunt u contact
opnemen met de sociaal verpleegkundige.
Hoofdluisbeleid Nassauschool
Op de website van de school treft u, onder het menu
Documenten, informatie aan over het hoofdluisbeleid.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.
O.a.: 30 maart Start Kunst- & Cultuurweken
6 april Paasvoetbaltoernooi groepen 7 & 8

De volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief van de Nassauschool wordt op vrijdag 8 april 2016 naar uw mailadres gestuurd
via basisschoolnet.
Kopij uiterlijk dinsdag 5 april 18.00 versturen naar info@nassauschool.nl
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Nieuws.aspx

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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