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Op weg naar cursusjaar 2016 – 2017

De laatste weken van het
schooljaar worden er veel extra
buitenschoolse activiteiten voor
de leerlingen georganiseerd.
De meest bekende voorbeelden
zijn: de avondvierdaagse , de
schoolreizen, de sportdag, het
schoolkamp, het eindejaarsfeest
en de afscheidsmusical.
Bij een aantal van deze
bijzondere momenten zijn we
redelijk afhankelijk van de
weergoden. Tot nu toe zijn die
de Nassau gunstig gezind. We hopen dat het zo blijft!
Daarnaast is de school bij de hierboven genoemde activiteiten voor een groot deel
afhankelijk van de hulp van ouders. Mooi om te zien dat u uw beste beentje voor zet.
Fijn die samenwerking tussen ouders en school. Ouderparticipatie doet er toe! In het
belang van al onze kinderen! Dank voor uw inzet. Zo hopen we er samen met elkaar de
komende weken weer iets speciaals van te maken voor alle leerlingen. Om later nog eens
aan terug te denken…
Achter de schermen wordt er ondertussen hard gewerkt om de organisatie voor het
komende jaar rond te krijgen.
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De medezeggenschapsraad van de Nassau
wordt vanzelfsprekend betrokken bij al die
plannen. Met hun medewerking is
bijvoorbeeld vorig jaar het protocol
“groepsindeling” ontstaan. U kunt het
document Protocol groepsindeling 2015.pdf
lezen op de website.
Om tot een eerlijke groepsverdeling te
komen is het belangrijk dat we alle gegevens
voor het komende jaar op orde hebben.
Hoeveel leerlingen zitten er op school als het
nieuwe schooljaar op 29 augustus 2016
begint?
Een aantal gezinnen gaat bijvoorbeeld
verhuizen… Het is belangrijk dat u ons als
school tijdig op de hoogte stelt van verhuisdatum en de naam en plaats van de nieuwe school van uw
kind(eren)?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Op maandag 13 en dinsdag 14 juni is de school voor de leerlingen gesloten. Het team heeft dan twee
studiedagen waarin een aantal zaken van het afgelopen jaar geëvalueerd wordt en de plannen voor het
nieuwe seizoen gepresenteerd en verder uitgewerkt worden. In de volgende nieuwsbrief van 17 juni
hoort u er meer over. Dan hopen we u ook meer te kunnen vertellen over de groepsindeling voor het
komende jaar.
Belangrijke data waarop de school gesloten is

Extra studiedagen team
Werkmiddag team
Werkmiddag team
Start zomervakantie
Zomervakantie

maandag 13 en dinsdag 14 juni 2016
maandag 4 juli vanaf 12 uur
donderdag 14 juli vanaf 12 uur
de school is op vrijdag 15 juli gesloten
van vrijdag 15 juli tot en met vrijdag 26
augustus 2016

Vakantierooster 2016 – 2017

(de margedagen volgen later)
Start schooljaar:
Studiedag VCOG:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaart + vrije dag
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:
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Maandag 29 augustus 2016
Woensdag 5 oktober 2016
Maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017
Vrijdag 14 april 2017
Maandag 17 april 2017
Maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017
Vrijdag 5 mei 2017
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Start maandag 24 juli 2017
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Altijd bereikbaar?

Een ongelukje op school zit soms in een
klein hoekje. De ene keer kunnen we het
zelf oplossen; een andere keer is er een
vervelend incident waar ouders direct over
moeten worden ingelicht.
Gelukkig hebben we van bijna iedereen
noodnummers en andere gegevens,
waardoor hulp snel in gang kan worden
gezet.
Dat moet ook wel, want bij een bezoek aan
een arts of ziekenhuis hebben we de hulp van de ouder(s) zelf nodig.
Zorg dat u goed bereikbaar bent en dat de school uw gegevens heeft om in geval van nood snel te kunnen
handelen.
Uitwisseling groepen 2 en 3

Om de kleuters die volgend jaar naar groep 3
gaan alvast een beetje te laten wennen, zijn we
deze week begonnen met de uitwisseling
"groepen 2 en 3". De kinderen uit groep 2
krijgen één keer per week een half uur 'groep 3les' in een groep 3-lokaal, van een groep 3-juf.
Reuze interessant allemaal! Ieder achter een
tafeltje, schrijven in een boekje - net echt!
De kinderen uit de groepen 3 zijn tijdens deze uitwisseling bij de juf van groep 2 en kunnen weer eens
even heerlijk spelen; net als vroeger...

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.
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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 en 14 juni Extra studiedagen team.
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De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 17 juni 2016 naar uw mailadres gestuurd via basisschoolnet.
Kopij uiterlijk dinsdag 14 juni 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

Lekker buiten spelen moet, het doet je ogen goed!

Onze kinderen turen wat af op mobieltjes, tablets, computers,
leesboeken etc.. Natuurlijk is dat handig en hoort het er helemaal
bij.
Toch is er een keerzijde waar we niet zo vlug aan denken: wat doet
het met onze ogen? Bijziendheid rijst de pan uit in Nederland.
Het Oog Fonds heeft alle scholen informatiemateriaal gestuurd om
het risico op ernstige oogklachten in de toekomst te verkleinen. Het
motto is: 'Lekker buiten spelen moet, het doet je ogen goed!'.
Ga deze uitdaging twee weken lang aan door elke dag twee uur of
langer buiten te spelen i.p.v. achter je tablet, mobieltje of computer
te zitten. Verder elke keer een korte pauze nemen na een half uur
intensief dichtbij kijken.
Er is een leuk informatiepakket aan te vragen bij www.gezondekinderogen.nl.

De 10 mooiste Bijbelverhalen

Met deze aankondiging wil de hieronder genoemde
werkgroep u informeren over een interkerkelijk project
dat meer dan 20 geloofsgemeenschappen in Groningen
samen enthousiast hebben omarmd en in
gezamenlijkheid dragen: De 10 Mooiste Bijbelverhalen
van Groningen. Ook onze moedervereniging de VCOG
steunt dit initiatief en doet mee. Vandaar dit bericht.
Met het project ‘De 10 Mooiste Bijbelverhalen’ willen
kerken en geloofsgemeenschappen in Groningen samen
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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de volgende vraag stellen aan Stad en Ommeland: ‘Wat is jouw mooiste Bijbelverhaal?’
Mensen houden van verhalen: we herkennen ons in verhalen; ze raken ons en inspireren. Ook mensen die
niet naar een kerk gaan of geen christelijke achtergrond hebben, kennen vaak één Bijbelverhaal dat hen
aanspreekt, meegekregen misschien via de zondagschool, (groot)ouders of op andere manieren.
De vraag naar het allermooiste Bijbelverhaal wordt gesteld in alle wijken, op scholen, in verzorgingshuizen
en op tal van plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Op die manier krijgen duizenden mensen de
gelegenheid hun stem uit te brengen op hun favoriete Bijbelverhaal. Vervolgens wordt we uit alle
verzamelde stemmen een Top 10 samengesteld van de mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Dit alles zal
in de maanden mei en juni gebeuren.
U heeft een week lang de gelegenheid om stemmen te verzamelen. De Top 10 is eind juni bekend, maar
blijft dan vooralsnog geheim.
De bedoeling is namelijk om de verhalen vanaf september terug te gaan geven aan de stad, iedere maand
één verhaal. Dus, in september de nr. 10, in oktober de nr. 9, waarbij dan uiteindelijk op een groots
gezamenlijk slotevenement in juni 2017 de nr. 1 bekend wordt gemaakt. Het teruggeven van de
Bijbelverhalen aan de stad zullen de meer dan 20 deelnemende kerken geheel op eigen wijze doen
Wat betekent dit voor u? U bent van harte uitgenodigd om dé vraag te beantwoorden: ‘Wat is nu je
allermooiste Bijbelverhaal?’, en de enquête in te vullen. Dat klinkt heel eenvoudig en dat is het ook. De
enquête is bereikbaar via deze link.
Samen zien we uit naar alles wat De 10 Mooiste Bijbelverhalen teweeg gaat brengen!
Meer weten: www.de10mooistebijbelverhalenvangroningen.nl
Met hartelijke groet,
De projectgroep “de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen”:
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