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De tijd vliegt

Het schooljaar 2015 -2016 is al over de
helft… Sterker nog. De periode tot de
zomervakantie telt nog maar 13 schoolweken. Da’s precies een kwartaal.
En daar gaan nog een paar feest- en
margedagen van af.
Het totale overzicht ziet er dan als volgt
uit:
Meivakantie
van 25 april tot en
met 6 mei 2016
Pinkstervakantie
maandag 16 mei 2016
Extra junidagen
13 en dinsdag 14 juni 2016
Werkmiddag team maandag 4 juli 2016 vanaf 12 uur
Werkmiddag team donderdag 14 2016 juli vanaf 12 uur
Start zomervakantie De school is op vrijdag 15 juli 2016 gesloten
Zomervakantie
Van vrijdag 15 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2016
Ondertussen zijn de eerste voorbereidingen voor het komende cursusjaar 2016-2017 al
in gang gezet.
Met hoeveel leerlingen starten we in augustus? Wat zijn de prognoses? Welke gevolgen
heeft dat leerlingaantal op de beschikbare geldelijke middelen van de overheid? En hoe
gaan we dat dan vertalen naar het aantal groepen en de plaatsing over de verschillende
gebouwen?
Allemaal vragen waarop we in de maanden april en mei een antwoord op gaan vinden.
Dat doen we samen met onze moedervereniging VCOG, het schoolteam en de
Medezeggenschapsraad.
terug naar begin
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En daarna (het zal dan juni zijn) zullen we alle ouders op de hoogte stellen van de praktische gevolgen.
Uitgangspunt zal altijd zijn: Het belang van de leerlingen van de Nassauschool dient voorop te staan. We
willen een school zijn waar we de middelen optimaal inzetten voor onze kinderen. U wordt op de hoogte
gehouden.
Naast “plannen maken” zal het team een aantal zaken evalueren die het afgelopen jaar als pilot hebben
gedraaid. Hierbij wordt concreet gedacht aan de inzet van vakspecialisten op het gebied van Engels (in de
onderbouw) en muziekonderwijs. De leerkrachten zijn daarbij, naast de mening van de leerlingen, ook
geïnteresseerd in de opvattingen van de ouders en verzorgers.
Wilt u hier iets over kwijt, hebt u een mening over deze extra inzet op het gebied van Engels en muziek?
Laat het weten via info@nassauschool.nl o.v.v. evaluatie Engels of muziek.
De school is benieuwd naar uw reactie.
Afsluiting project ‘Muziek’

Het project ‘Muziek’ in het kader van de CKV-weken, is in volle gang. Er wordt gezongen, gemusiceerd,
gespeeld en gedanst. Er zijn museumbezoeken, diverse voorstellingen worden bezocht en er is een
mogelijkheid om workshops te volgen.

Volgende week maandag en dinsdag, 11 en 12 april, zal ook de Classis Express, ’s werelds eerste mobiele
concertzaal, aan de Nassaulaan worden geplaatst, waar de kinderen van de groepen 2 en 3 zullen
genieten van een klassiek concert, gespeeld door de winnaars van het Prinses Christina Concours!
Op donderdag 21 april tussen 17 en 19 uur wil het team samen met u het project ‘Muziek’ afsluiten met
een feestelijke tentoonstelling en een gezellige hapjesmarkt!
Om 5 uur ‘s middags wordt de tentoonstelling geopend en zullen de kinderen in alle gebouwen aan de
Graaf Adolfstraat laten zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd en gedaan. Voor de presentaties
van de kinderen van groep 6 t/m 8 kunt u tussen half 5 en half 6 terecht aan de Nassaulaan. Ook kunt u
genieten van een hapje en een drankje op onze jaarlijkse hapjesmarkt.
We hopen op een zonnige en gezellige afsluiting!
Oproep ouderhulp project ‘Muziek’.

De school rekent op u!
Voor het maken van de hapjes heeft de school uw hulp nodig!
Op de deuren van de klaslokalen hangen inschrijflijsten waarop
u kunt aangeven wat u wilt maken of meenemen voor de
hapjesmarkt. En dat is eigenlijk ook noodzakelijk, want zonder
ouderhulp en hapjes geen hapjesmarkt!
Ook hebben we veel hulp nodig bij de verkoop van allerlei
etenswaren. Wilt u helpen? Dan kunt u zich inschrijven via
basisschoolnet. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de
mail.
Het is een afsluitende middag van iedereen en voor iedereen.
Waar de Nassau school groot in kan zijn…
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De Nassau denkt niet alleen op 1 april aan het milieu…

Hallo allemaal, Ik ben Meike Knuttel, ambassadeur van Stichting
Opkikker. Ik wil graag lege batterijen, oude mobieltjes en lege
cartridges inzamelen.
Hiervoor krijgt de stichting een mooi bedrag en van dat bedrag
worden Opkikkerdagen georganiseerd. Met die Opkikkerdagen
wil de stichting kinderen die langdurig ziek zijn, een
onvergetelijke dag geven.
Zelf vind ik dat alle kinderen die langdurig ziek zijn zo’n dag
verdienen! Vindt u dat ook?!
Ik zet komende week maandag 11 april een doos neer aan de
Nassaulaan, in het Paleis en in het Monument.
U kunt uw kind dan lege batterijen, oude mobieltjes en lege
cartridges meegeven en in de doos doen. Die doos zal ik dan na
ongeveer 2 weken ophalen en de opbrengst inleveren bij de
Stichting.
Heel erg bedankt!!
Groetjes, Meike Knuttel (groep 8a).
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.
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.
Twee weken geleden was er een ouderavond met het thema “opvoeden” in het Paviljoen van de school.
Georganiseerd door de ouderraad. Een zestigtal ouders had zich opgegeven en deed mee aan de
opvoedshow.
Was u aanwezig? Deel dan uw mening met ons. Wat vond u van deze avond? Vindt u het zinvol jaarlijks
een dergelijke bijeenkomst voor ouders te organiseren?
Reageer naar or@nassauschool.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De avond 4-daagse 2016

Van maandag 23 tot en met donderdag 26 mei 2016
Het is bijna weer tijd voor de
Avond4daagse! Vier avonden lang
wandelen, liedjes zingen en plezier maken
samen met je vrienden uit de klas.
Dit jaar dus van maandag 23 mei tot en met
donderdag 26 mei en zoals elk jaar doet de
Nassauschool ook mee.
Inschrijven? U kunt uw kind of kinderen
opgeven op:
 dinsdagavond 12 april van 19:00 –
19:30 uur op het Hoofdgebouw aan de
Nassaulaan.
 woensdagmiddag 13 april van 12:00 –
13:00 uur in het paviljoen aan de Graaf
Adolfstraat.
Bij het inschrijven moet u de volgende informatie opgeven.
1. Naam kind(eren) en de groep.
2. De afstand.
Uw kind kan kiezen voor de afstand 5 of 10 kilometer. We wandelen vier avonden, maar dit is
uiteraard geen verplichting. Kinderen uit de onderbouw kunnen gerust één avond meedoen en
krijgen dan ook een medaille.
3. Voor de hoeveelste keer?
Om de juiste medaille te kunnen bestellen moet bekend zijn voor de hoeveelste keer het is dat uw
kind of kinderen meelopen.
4. Begeleiding.
U kunt uw kind alleen opgeven met een begeleider. U kunt zelf begeleider zijn, maar dit mag ook een
andere ouder zijn. De begeleider loopt met uw kind mee en is verantwoordelijk voor uw kind tijdens
de Avond 4-daagse. Uiteraard kan een begeleider meerdere kinderen onder zijn/haar hoede nemen.
Kosten?
Meedoen kost geld. De prijs per kind is € 4,00. Een begeleider betaalt € 1,00. Wij beschikken maar zeer
beperkt over wisselgeld. Betaal daarom gepast.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Helpende handen gezocht
Als u zelf niet mee kunt of wilt lopen, maar wel de helpende
hand wilt bieden, dan kunt u zich aanmelden voor het uitdelen
van de versnaperingen. U kunt daarom bij het inschrijven
aangeven of u een of meerdere avonden het uitdelen wilt
verzorgen. De ouderraad zorgt voor het kopen van de spullen.
U kunt ook een berichtje sturen naar or@nassauschool.nl met
wat u wanneer wilt doen.
Aanvullende informatie
Op maandag en dinsdag wordt er gestart vanuit Sportcentrum
Kardinge.
Woensdag en donderdag is dat vanuit Speeltuinvereniging FEO, Gorechtkade 146.
De start is voor alle afstanden om 18:00 uur. Alleen donderdag vertrekt de 5 kilometer om 19:30 uur.
We lopen als school bij elkaar in oranje schoolhesjes. Die moeten weer op vrijdag op school ingeleverd
worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt die op de website van de Nassauschool geplaatst.
Hier zal ook het startnummer van de Nassauschool op worden gezet als dat bekend is.
Extra informatie is ook nog te vinden op www.avond4daagse.nl en specifieke informatie over de
Groningse avondvierdaagse op www.wandel.nl (o.a. routes).
Wij hopen ook dit jaar op deelname van veel kinderen. Dus geef je op, want het is niet alleen erg gezond
(ook voor pa en ma), maar ook supergezellig!

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. 13-4 evt. finalewedstrijden Paasvoetbaltoernooi
21-4 Afsluiting Kunst- & Cultuurweken
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wordt op vrijdag 22 april 2016 naar uw mailadres gestuurd via basisschoolnet.
Kopij uiterlijk dinsdag 19 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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