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Op weg naar cursusjaar 2016 – 2017

Zo langzamerhand worden de contouren voor het
komende cursusjaar zichtbaar.
Het aantal leerlingen waarmee we hopen te starten is
ongeveer 470. We beginnen in augustus 2016 met 20
groepen. Dit betekent een gemiddelde van ruim 23
leerlingen per groep. Het landelijke gemiddelde ligt op dit
moment rond 25 leerlingen.
Ieder jaar is het weer een hele klus om elk kind en iedere
groep recht te doen. Maar het schoolteam doet zijn
uiterste best om dit ook dit jaar weer te laten lukken.
Hier alvast een inkijkje….
Het aantal groepen is hetzelfde als vorig jaar en de indeling loopt bijna gelijk. Met één
verschil: er komen per augustus twee groepen 4 en drie groepen 5. En dat doet wat met
de samenstelling van de huidige groepen 3. De ouders van die leerlingen hebben daar
een apart basisschoolbericht over ontvangen.
Bijna alle groepen blijven qua leerlingen gelijk. De groepen 1 schuiven automatisch in
dezelfde samenstelling door naar 2, de groepen 2 naar 3 enz.
Maar u wilt vast meer weten. Alle vragen zijn nog lang niet beantwoord. Wie komt waar
en wanneer? En bij welke leerkracht?
In overleg met het team en de medezeggenschapsraad is besloten om dit vrijdag, 24 juni
2016 aan u door te geven. Op die dag ontvangen de ouders en leerlingen samen met hun
rapport de volledige informatie over de groepsindeling voor het komend cursusjaar. Nog
even geduld dus!
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De Nassauschool; samen leren denken en begrijpen…

Afgelopen maandag 13 en dinsdag 14 juni was de Nassau
gesloten voor onze leerlingen. Het schoolteam was echter
volledig in bedrijf.
De leerkrachten evalueerden met elkaar de gestelde doelen
uit het jaarplan van dit cursusjaar en keken vast vooruit
naar het nieuwe leerjaar.
Waar werd zoal over gesproken?
 Goed taal- en leesonderwijs zijn van grote betekenis
voor de ontwikkeling van ieder kind.
De Nassau heeft een uitgebreid taalbeleidsplan met
doelen voor de komende jaren en gewenste
onderwijstijd voor de vakken spelling, taal en lezen. Er is
in teamverband uitgebreid stil gestaan bij het thema “woordenschat”. Wat heeft een leerling aan
mondelinge vaardigheid nodig om tot goed leren te komen?
 Wat wil de school met ICT middelen in het onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden, kansen en
bedreigingen en hoe kunnen we leren van elkaar? Want er is al veel kennis in huis.
Aan de hand van alle ideeën wordt het ICT beleidsplan aangepast.
Wij zullen u op de hoogte houden van de praktische uitwerking daarvan.
 Hoe gaan we om met hoog- en meerbegaafdheid op school?
Wat zijn de ervaringen van het afgelopen jaar (waar liepen we tegenaan?) en hoe gaan we voor het
cursusjaar 2016-2017 een gestructureerd aanbod bieden?
 Ook evalueerden we de pilot “Engelse lessen vanaf de onderbouw”.
Hoofdvraag: kunnen we in dit plusaanbod een doorgaande lijn garanderen voor de komende jaren?
Na lang wikken en wegen is er besloten deze proef niet door te zetten. De afgelopen twee jaar is er
flink geïnvesteerd. Nu blijkt dat voor een volledig doorgaande lijn de extra financiën niet voorradig
zijn. Daarom wordt nu het accent verlegd van de onder-naar de bovenbouw om een goede aansluiting
naar het voortgezet onderwijs te garanderen. De eerste samenwerkingsafspraken met het V.O. zijn
inmiddels gemaakt.
Concreet betekent dit dat de lessen van juf Milena niet gecontinueerd gaan worden op de wijze zoals
dit het afgelopen jaar gebeurde. Dat zullen we wel gaan missen. Met name in de onderbouw heeft
Milena door haar speelse aanpak veel kleuters enthousiast gemaakt. Hiervoor zijn wij haar zeer
erkentelijk.
We denken na over een variant om deze lessen Engels voor jonge leerlingen terug te laten komen in
een naschools aanbod (eventueel in samenwerking met
de SKSG).
 Het versterken van ons culturele en kunstzinnige profiel
door onder andere de lessen muziek, de
keuzeworkshops en de mogelijkheid poëzie meer
aandacht te schenken.
 De (levensbeschouwelijke) identiteit van onze school;
waar staan we voor en is dat voor iedereen
herkenbaar?
In het nieuwe schooljaar zullen alle uitwerkingen
beschreven worden in een jaarplan 2016 – 2017.
Wij zullen dit document te zijner tijd op onze website
plaatsen. En de informatie erover met u delen via deze
nieuwsbrief.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Belangrijke data tot de zomervakantie

Rapportuitgifte
10-minutengesprekken
Werkmiddag team
Eindejaarsfeest
Werkmiddag team
Start zomervakantie

vrijdag 24 juni 2016
27 – 30 juni 2016, uitnodiging volgt…
maandag 4 juli vanaf 12 uur
vrijdag 8 juli
donderdag 14 juli vanaf 12 uur
de school is op vrijdag 15 juli gesloten

Vakantierooster 2016 – 2017

De margedagen volgen later.
Start schooljaar:
maandag 29 augustus 2016
Studiedag VCOG:
woensdag 12 oktober 2016 (let op: nieuwe datum)
Herfstvakantie:
maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie:
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie:
maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017
Goede Vrijdag:
vrijdag 14 april 2017
Tweede paasdag:
maandag 17 april 2017
Meivakantie:
maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017
Bevrijdingsdag:
vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaart + vrije dag: donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag:
maandag 5 juni 2017
Zomervakantie:
start maandag 24 juli 2017
Het bovenstaand schema is een algemeen rooster met eigenlijk alleen de dagen die landelijk zijn bepaald.
Daarnaast worden er (zo mogelijk in overleg met andere scholen) extra regionale data aan toegevoegd.
Het is dus goed mogelijk dat er rond de meivakantie nog enkele extra vrije dagen bij komen. Helaas zijn
die nu nog niet bekend.
De school hoopt u in de volgende nieuwsbrief van 1 juli volledig te kunnen informeren.
Van de ouderraad: De Avond -4- daagse 2016

Het was weer een geslaagde avondvierdaagse! Alle kinderen gefeliciteerd met hun
medaille.
Willen de kinderen die hun oranje verkeershesje of T-shirt nog niet hebben ingeleverd, dit
nog bij hun juf of meester inleveren? Alvast bedankt!
Ondanks dat het weer geslaagd was, kan het altijd beter. Daarom willen we in 2017 eens
proberen de avondvierdaagse zelf te organiseren…
Avondvierdaagse 2017, een jaar vooruit gekeken.

De laatste jaren wandelen steeds meer kinderen en begeleiders mee met de avondvierdaagse. Dat
verheugt ons als ouderraad zeer.
We zouden van jullie, ouders en kinderen graag willen weten of er interesse is om volgend jaar aan een,
door de Nassauschool, zelf georganiseerde avondvierdaagse mee te doen. De grootschaligheid,
onoverzichtelijkheid en het wachten bij Kardinge is soms niet ideaal.
Hierdoor is de vraag bij de ouderraad opgekomen of het in de toekomst anders kan. Ook hebben we
vragen gekregen van ouders of we aan kunnen sluiten bij de Avondvierdaagse Reitdiep. Deze is
kleinschaliger, dichterbij en loopt door de natuur. Na contact te hebben gelegd met de organisatie A4D
Reitdiep is samenwerking niet mogelijk gebleken.
Nu is het idee opgekomen om volgend jaar een eigen avondvierdaagse te organiseren.
Het heeft een aantal voordelen: De vertrekpunten liggen dichterbij; het is kleinschaliger; de routes zullen
aantrekkelijker, afwisselender en gedeeltelijk door de Oranjebuurt (vertrouwder) zijn.
info@nassauschool.nl
terug naar begin
www.nassauschool.nl
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Zo'n organisatie vraagt veel voorbereiding en er is veel hulp nodig vóór en tijdens de avondvierdaagse.
Om dit te laten lukken, moeten we verzekerd zijn van een groep enthousiaste mensen die bereid is te
organiseren en/of die hulp wil bieden. Om de kosten te drukken zullen we een aantal naburige scholen
vragen of zij interesse hebben mee te doen.
De planning en organisatie van een avondvierdaagse 'nieuwe stijl' ziet er als volgt uit:
 juni - sept. 2016 werkgroep opstarten en contact met andere scholen zoeken
routes bedenken en controle wandelen
 najaar 2016
evenementenvergunning indienen
 januari 2017
aanmelden nationale wandelvereniging
 januari 2017
inschrijving
 april 2017
voorbereiding avond4daagse
 mei 2017
25-30 vrijwilligers tijdens avondvierdaagse (verkeerbegeleiders, verzorging, EHBO)
 mei 2017
Vind je dit een goed initiatief, ben je een organisatietalent of heb je zin om
mee te werken of hulp te bieden, meld je aan via or@nassauschool.nl of
spreek ons even aan:
Nathalie van de Garde (voorzitter OR, Yannick 5B)
Rob Meijer (Linde 4B, Joris 3C)
Karen Nusteling (Myrthe 8A, Daphne 7B, Veerle 5B, Renske 2A)
Silvana Wolthuis (Franka 7B)
En dan nog dit…
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
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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. 24 juni Rapporten mee groepen. 1-7
28-29-30 juni Rapportagegesprekken
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De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 1 juli 2016 naar uw mailadres gestuurd via basisschoolnet.
Kopij uiterlijk dinsdag 28 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

Een herhaalde oproep: 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 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 nog enkele dagen de gelegenheid om uw stem uit te brengen. 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”:

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Peuterspeelzaal Oranjeboog

is een peuterspeelzaal, gevestigd in Oranjeboog van de
Nassauschool aan de Graaf Adolfstraat.
Wilt u uw jongste kind eens vrijblijvend kennis laten
maken met de andere peuters? Doe (samen) mee met
onze peutergym-activiteit op donderdag 30 juni en/of
donderdag 7 juli. De groep doet die ochtenden allerlei
leuke bewegingsspelletjes van 11:00-11:30 uur.
Ook op een ander moment bent u van harte welkom
om een kijkje te komen nemen, loop eens bij ons
binnen op dinsdag- of donderdagochtend.
Telefonisch informatie inwinnen? 06 331 858 55.
Graag tot ziens!
Christina van Rijn en Erika Santinge
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