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Nog twee maanden te gaan

Door al die vakantiedagen in de maanden
april en mei lijkt het
jaar extra snel voorbij
te gaan. Over twee
maanden is het al zo
ver. Dan sluit de school
een zestal weken haar
deuren voor de
leerlingen.
Toch staat er voor die
tijd nog heel wat op
stapel. Deze week
begonnen de eerste
schoolreizen en heel
binnenkort is de avondvierdaagse en de sportdag.
Er komt voor de bovenbouwgroepen een schoolkamp en de voorbereidingen voor het
eindejaarsfeest zijn al in volle gang.
Daarnaast is er ook nog een toetsperiode eind mei en begin juni en uiteindelijk ontvangt
elke leerling op vrijdag 24 juni het eindrapport. Vervolgens worden alle ouders
uitgenodigd voor een tienminutengesprek in de laatste week van juni.
Twee (over)volle maanden dus. Er is bijna geen tijd om stil te zitten; we hebben nog een
hoop te doen.
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En wat daar de laatste weken aan vooraf ging…

Op donderdagmiddag 21 april was de afsluiting van de creaweken
door middel van de jaarlijkse hapjesmarkt.
Mooi weer, veel hulpouders en een fijne sfeer. Allerlei
ingrediënten die er voor zorgden dat er veel werd gegeten en
gedronken. Nogmaals dank voor alle baksels
en meer.
Uiteindelijk heeft het de school ruim 3000
euro opgebracht.
Dit geld zal besteed worden voor de
aanschaf van muziekinstrumenten. Met name keyboards. Want muziekonderwijs?
Daar zit voor de toekomst muziek in.
De kwaliteit van de Nassauschool

Over de Cito eindtoets en het voortgezet onderwijs
In de vorige nieuwsbrief kreeg u een terugkoppeling van het bezoek van de onderwijsinspectie aan de
Nassau. Er was toen nog sprake van een conceptrapport. Ga naar http://www.onderwijsinspectie.nl/zoeken-vergelijk/sector/po/id/8687/?pagina=1&zoekterm=Nassauschool%20Groningen en ga naar
toezichthistorie. Daar leest u het inmiddels vastgestelde eindverslag. De resultaten zijn in april met de MR
van de school besproken. In het komende jaarplan 2016-2017 worden
adviezen en plannen nader uitgewerkt. U zult er t.z.t. meer over lezen.
De inspectie vindt het belangrijk dat de school haar
onderwijsopbrengsten met de ouders deelt. Op dit moment is daar een
goede aanleiding voor.
Afgelopen week werd de Nassau score van de CITO eindtoets voor
schoolverlaters bekend. Iedere leerling heeft de individuele uitslag al
meegekregen naar huis. Alle leerlingen bij elkaar haalden een
gemiddelde van 538,4. Een compliment voor iedereen uit groep 8. Deze
score ligt ruim 3 punten hoger dan het landelijk gemiddelde. Nog
belangrijker dan dit getal is een goede verwijzing naar de school van
voortgezet onderwijs. Want daar ligt de toekomst onze schoolverlaters.
Gelukkig is dat bijna allemaal in kannen en kruiken.
We wensen alle 59 leerlingen een fijne laatste Nassauperiode toe en
met de V.O. school gaat het zeker goed komen. Jullie hebben het
verdiend. Goed gedaan allemaal. De school is trots op jullie!
Uit de vorige nieuwsbrief; het vakantierooster tot de zomer van 2016

Extra junidagen

maandag 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

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Nieuws van de ouderraad van de Nassauschool

De Avondvierdaagse

Loop je mee met de avond4daagse van 23 tot en met 26 mei? Dan volgt hierbij wat praktische informatie.
Er zijn in totaal maar liefst 190 kinderen van de Nassauschool die één of meer dagen meelopen! De
kinderen lopen samen met in totaal 137 begeleiders. Het startnummer van de Nassauschool is 8 dus we
lopen behoorlijk vooraan. De startnummers staan met krijt op het wegdek (alle dagen).
Het programma van de avond4daagse ziet er als volgt uit:
 Maandag 23 mei.
Vertrek vanaf Sportcentrum Kardinge.
De wandeling begint stipt om 18:00 uur voor alle afstanden. Het is altijd druk op de weg naar
Kardinge en met parkeren. Vertrek dus op tijd van huis. Het startnummer is niet goed te zien met
zoveel deelnemers. Je kunt letten op de vlag van de Nassauschool. Er worden verkeerhesjes
uitgedeeld aan de kinderen. Graag de hesjes vrijdag 27 mei weer inleveren op school bij de juf of
meester.
 Dinsdag 24 mei.
Ook vanaf Kardinge om 18:00 uur voor alle afstanden.
 Woensdag 25 mei.
Vanaf de Gorechtkade, maar niet meer zoals de afgelopen jaren op het speeltuinterrein maar vanaf
straat om 18:00 uur voor alle afstanden.
 Donderdag 26 mei.
Vertrek vanaf de Gorechtkade.
De 5 kilometer lopers vertrekken dan om 19:15 uur, maar de 10 kilometer lopers vertrekken om 18:00
uur. We lopen dan een speciale route door het centrum van de stad, door het UMCG, begeleid door
muziekkorpsen. Veel plezier!!
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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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.
Oproep van de leerkrachten in de onderbouw

Wie heeft er kleding over voor kinderen in de kleuterleeftijd? De leerlingen in de groepen 1 en 2 kunnen
nog wel wat reservekleding gebruiken. Broeken, rokjes, T-shirts en jongensonderbroeken zijn bijna niet
meer voorradig. Reservekleding mag u in de blauwe container in de hal van het Monument deponeren.

Alvast heel hartelijk dank!
De leerkrachten onderbouw.
Eindejaarsfeest

Op vrijdag 8 juli vieren we ons
spetterende eindejaarsfeest.
Voor de groepen 3 t/m 8 worden
workshops georganiseerd,
waarna ze de dag afsluiten met
‘Idols’. Voor de groepen 3 t/m8
eindigt deze dag om 13:00 uur.
De groepen 1 en 2 gaan deze dag
genieten van een voorstelling in
het buurtcentrum en lekker
spelen. Voor hen eindigt de dag
om 11:00 uur.
Let op: Voor de workshops zijn
we nog op zoek naar
enthousiaste ouders.
U kunt zich voor maandag 23
mei aanmelden via
basisschoolnet bij Juf Miriam.
Werkgroep Eindejaarsfeest
Klaas, Miriam, Nynke, Gemma en Eline
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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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.
23 t/m 26 mei Avondvierdaagse
27 mei Sportdag groepen 5 t/m 8
3 juni Sportdag groepen 3 en 4

De volgende nieuwsbrief

Deze wordt op vrijdag 3 juni 2016 naar uw mailadres gestuurd via basisschoolnet.
Kopij uiterlijk dinsdag 31 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.

Berichten
In relatie tot de school

Noorderplantsoen Volleybaltoernooi

Op 25 juni 2016 is het weer zover; het leukste volleybaltoernooi van
Groningen. Het Noorderplantsoen-volleybaltoernooi is voor alle
straat- en buurtgenoten, vrienden en mensen die het leuk vinden
om een balletje te slaan op de groene (kinder) weide in het
Noorderplantsoen. Tussen de wedstrijden door is er tijd om gezellig
te kletsen, te eten en drinken of te luieren op het gras rondom de
velden.
Voor de kinderen is er een springkussen en een (speel)tent
aanwezig, waar je kind geschminkt kan worden. Ook is er voldoende
speelgoed om lekker mee in het zand te spelen. Neem “the kids” dus
gezellig mee!!
Je blijft uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor je kind...
Het Noorderplantsoenvolleybaltoernooi is een toernooi voor
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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gemengde teams. Dit houdt in dat per team minimaal twee dames opgesteld moeten worden. Per team
mogen maximaal twee spelers meedoen die jonger zijn dan 16 jaar.
Dit jaar bestaat ook de mogelijk om je individueel aan te melden, dan
zorgt de organisatie ervoor dat je tijdens het toernooi in een zogenaamd
‘gelegenheidsteam’ mee kan spelen.
Alvast een beetje opwarmen? Op woensdagavond 8, 15 en 22 juni staan
er vanaf 19:00 uur netten klaar op de speelweide aan de Oranjesingel om
‘in te slaan’. Tijdens de clinic van een uur, leer je o.a. serveren, ‘pasen’
en/of smashen. Doe mee en meld je aan via het e-mailadres:
npvtnoorderplantsoenvolleybal@gmail.com en volg het laatste nieuws
via Facebook/ NoorderplantsoenVolleybalToernooi.
Sportieve groeten van Floor Timmerman.
Midzomerfestival

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Haaientanden zoeken, braakballen pluizen, waterbeestjes vangen en insectenhotels
maken: er is weer van alles te doen tijdens het Midzomerfestival pp zaterdag 18 en
zondag 19 juni, bij Buitenplaats Reitdiep in Noorderhoogebrug. Een weekend met
veel natuurplezier en spannende activiteiten. Jullie komen toch ook?! En neem je
vrienden en ouders mee.
Stoer, avontuur en actie. Dat heeft het Midzomerfestival te bieden. Overleven in de
natuur door je eigen brood te bakken, over touwbruggen te lopen en door dieren in
het donker te herkennen? Tijdens dit festival maak je het allemaal mee. In het
bezoekerscentrum werken we aan de Hunze, de oude rivier die vanuit Drenthe via de
stad uitkomt in het Waddengebied. We bouwen een beverburcht en maken dieren.
Allemaal komen dus, op zaterdag 18 en zondag 19 juni.
Een greep uit de vele natuur-activiteiten tijdens het Midzomerfestival:
 vis waterbeesten uit de sloot
 uilenballen uitpluizen en zie wat de uil gegeten heeft
 vind de fossiele haaientanden
 bak je eigen brood
 melk de nepkoe
 struin over de culturele markt met streekproducten
 zie een imker aan het werk met zijn bijenvolk
 ontdek de nachtdierentent
 kijk mee met een schilder
 rijd op een pony
 bewonder de biggetjes
 hang aan de kabelbaan en ga slootje springen met Scouting
(neem droge kleren mee!)
 en nog veel meer…
Meer informatie
Buitenplaats Reitdiep ligt aan de Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug, vlakbij de stad
Groningen. Kijk voor meer informatie over Het Groninger Landschap op
www.groningerlandschap.nl.
Honden zijn i.v.m. het aanwezig vee niet toegestaan

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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