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Deze week…

Morgen, donderdag 21 april 2016, wil de Nassauschool 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. Tenminste… Als we voor de start voldoende hulp hebben om alle
kraampjes te bemensen. Hebt u zich ook opgegeven? Op het moment van schrijven, drie
dagen van te voren, zijn we nog op zoek naar heel veel hulp!
Het team hoopt op een zonnige en gezellige afsluiting! En op heel veel bezoekers!
Vandaar dat deze nieuwsbrief twee dagen eerder verschijnt. Zodat niemand de
informatie hoeft te missen.
Voor de leerlingen
van groep 8 zijn er
deze week een
paar bijzondere
dagen; alle
aanstaande schoolverlaters doen mee aan
de eindtoets basisonderwijs.
Veel ouders zijn op dat gebied
ervaringsdeskundige; ook zij hebben in hun
jeugd bijna allemaal in het laatste jaar van de basisschool de “CITO” gemaakt.
Alle leerkrachten van de Nassau wensen alle leerlingen die meedoen veel succes.
terug naar begin
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Volgende week…

Vrijdag 22 april start aan het einde van de dag de meivakantie. Het schoolteam wenst u allemaal een heel
goede periode toe!
De school is twee weken gesloten voor de leerlingen tot en met 8 mei 2016. In die tussenliggende tijd
zullen de lokalen van de bovenbouwgroepen aan de Nassaulaan geschilderd worden en enkele groepen
krijgen nieuwe vloerbedekking. Ook zijn er plannen in de maak om het schoolplein op die locatie opnieuw
in te richten.
Nieuwgierig? Kom na de vakantie mee met uw zoon of dochter en bekijk het resultaat!
En daarna…

Na de vakantie zijn er nog twee maanden te gaan. En in die periode gaan alle
groepen op kamp of met schoolreis. U hebt daar als ouder een basisschoolnet
bericht over ontvangen.
Wilt u de kosten voor het uitje zo mogelijk voor 22 april overmaken? Onze
administratieve medewerker Gonda Brinker is u er dankbaar voor.
De Nassau leent haar adjunct directeur tijdelijk enkele maanden uit…

Irene van den Berg is adjunct-directeur op onze school en tevens intern
begeleider leerlingzorg. Zij werkt dagelijks vanuit de locatie Nassaulaan.
Al jaren een betrouwbare vaste kracht met veel kennis op het gebied van
schoolorganisatie en leerlingbegeleiding. Met name om die kennis is ze
gevraagd om tot de zomervakantie twee dagen tijdelijk te werken op een
andere VCOG school “de Kleine Wereld”. Daar zijn een aantal vacatures
en Irene neemt tijdelijk waar op deze school.
Dit betekent dat zij op maandag en dinsdag voorlopig niet aanwezig is aan
de Nassaulaan. Wel is ze alle werkdagen per mail te bereiken.
Door deze tijdelijke situatie zal Cees Aandewiel elke maandag en dinsdag aan de Nassaulaan aanwezig
zijn. De andere dagen treft u hem op de Graaf Adolf.
En wat vond de inspectie er nu precies van?

In februari 2016 bezocht de schoolinspectie onze school. Hieronder
leest u de samenvatting.
Het algemene oordeel: De Nassauschool heeft haar kwaliteit op orde
en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
De belangrijkste bevindingen zijn:
 De school behaalt eindresultaten voor taal en rekenen die gezien
de kenmerken van de leerlingen naar verwachting zijn. De school
kan de resultaten verbreden door evalueerbare doelen te stellen
bij andere prioriteiten in het aanbod.
 Het aanbod van de school is recent voor verschillende basisvakken
vernieuwd. Daarnaast profileert de school zich op meerdere
onderdelen van het aanbod, waarvoor verschillende pilots worden uitgevoerd.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen evenals een basiskwaliteit in
hun didactisch handelen. Verdere groei in analytische en didactische vaardigheden van de leraren is
mogelijk, waardoor ze fijnzinniger zouden kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen.
 De school biedt personeel en leerlingen een ondersteunend schoolklimaat en waarborgt de sociale
veiligheid.
Een meer ambitieus klimaat kan de school realiseren door leerlingen meer te betrekken bij het eigen
onderwijs.
 De kwaliteitszorg is systematisch van opzet, maar de verantwoording naar ouders over kwaliteit en
leerresultaten is met name in de schoolgids onvoldoende.
 De kwaliteitscultuur in de school is de afgelopen periode versterkt en het team heeft de wil en
potentie om door te groeien.
Het totale rapport komt binnenkort op de website van de onderwijsinspectie. U kunt het t.z.t. nalezen
door de volgende link te volgen: http://www.onderwijsinspectie.nl/ en te zoeken op “Nassauschool
Groningen”.
Een herhaling uit de vorige nieuwsbrief

Het vakantierooster tot de zomer van 2016.
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 vanaf 12 uur.
Werkmiddag team
donderdag 14 juli vanaf 12 uur
Start zomervakantie
de school is op vrijdag 15 juli gesloten.
Zomervakantie
van vrijdag 15 juli tot en met vrijdag 26 augustus
2016
Speelt uw nog niet schoolgaande kind wel eens in school?

Het komt geregeld voor dat jonge kinderen
die nog geen vier zijn, spelen met
materialen van school. Met name bij het
halen en brengen in het Monument lijkt het
soms niet te voorkomen.
De leerkrachten vragen aan de ouders
toezicht te houden op hun jonge kind en
mochten er materialen van hun plaats zijn
gehaald; zet het even terug of ruim het op
als u de school verlaat. Voor de netheid en
het overzicht, maar vooral ook voor de
veiligheid.
Met name de hal in het Monument is een
aantrekkelijke plek voor peuters. Maar ook
de verschillende hoeken in de
kleuterklassen moeten geregeld extra
opgeruimd worden. En dat is geen fijne
start aan het begin van de dag.
Helpt u mee het goede voorbeeld te geven?

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Oproep ouderhulp sportdag

Vrijdag 27 mei groepen 5 t/m 8
Op dit moment stromen de aanmeldingen voor de ouderhulp al aardig binnen! We zitten nu al op 15
aanmeldingen. We hebben nog ongeveer 15 ouders nodig. Aanmelden kan bij meester Harold. Dit mag via
BSN of rechtstreeks naar h.postema@vcog.nl.
Sportieve groeten,
Meester Klaas en meester Harold.
Gezocht: Idols-zangcoaches voor het eindejaarsfeest

Wie vindt het leuk om een klas (groep 3 t/m 8) te begeleiden bij het instuderen van een nummer en het
uiteindelijke optreden bij Idols op het eindejaarsfeest op 8 juli?
We zoeken ouders met enig zangtalent die de kinderen kunnen helpen bij het instuderen van een
nummer en het voorbereiden van een optreden.
Alle kinderen zingen mee, maar het is goed om ook aandacht te besteden aan de aankleding, dans of iets
anders. Met hulp bij het instuderen van de zang krijgen de juffen en meesters ruimte/tijd om ook dat te
begeleiden.
Het aantal repetities wordt bepaald in overleg met de leerkracht van de betreffende klas. Als je het liefst
alleen de klas van je eigen kind(eren) coacht kun je dat aangeven.
Opgeven graag (!) uiterlijk 15 mei bij gerbenknuttel@gmail.com.
Derde Wereld Nieuwsflits!

U heeft al een tijdje niets meer gehoord over het sparen voor de goede doelen.
We hebben jarenlang gespaard voor
Tibet, maar daar gaat nu een einde
aan komen. Vanaf nu gaan we in zee
met World Vision. Via deze
organisatie steunen wij twee
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Even voorstellen:
Wij zijn Ivan en Vivian, 9 en 4 jaar en
we komen uit Oeganda.
Ivan woont bij zijn ouders die allebei
geen werk hebben. Hij heeft drie
broers en één zus. Als hij thuis is, helpt hij met water dragen en daarnaast voetbalt hij graag. Op school
vindt hij rekenen het leukst.
Vivian woont bij haar opa en oma, haar ouders hebben haar in de steek gelaten. Ze heeft een broer en
een zus. Ook Vivian helpt met water dragen en als ze daarmee klaar is, speelt ze met de bal.
Daarnaast blijven we verder sparen voor de inmiddels bekende doelen:
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Stichting Edukans - werkt aan meer en beter onderwijs in ontwikkelingslanden (samen met
leerkrachten, schoolmanagement en ouders).
 Oxfam Novib – werkt aan een rechtvaardige wereld zonder armoede (wij doneren dieren aan
gezinnen; dus praktische hulp).
 Weeshuis “Blessed Generation” in Malindi (Kenia) via stichting Spirit of Faith.
 Kleuterschooltje Combongan in Indonesië via stichting Flowgi.
Met elke week een kleine gift ( 10 eurocent?) komen we samen al een heel eind. Helpen u en uw kind ook
mee?!
Voor vragen kunt u terecht bij juf Esther: e.zantingh@vcog.nl.
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.

En verder nog…
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.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

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.
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De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 20 mei 2016 naar uw mailadres gestuurd via basisschoolnet.
Kopij uiterlijk dinsdag 17 mei 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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