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Een heel goede zomervakantie gewenst

Op het moment dat u deze
nieuwsbrief onder ogen
krijgt, breekt bijna de
zomervakantie aan. De
afgelopen dagen hebben
we afscheid genomen van
de leerlingen in de groepen
acht en werden de musicals
op gevoerd. Ook “vierden”
we vorige week het
eindejaarsfeest. Daar kijken
we met z’n allen met
tevredenheid op terug.
En wat was het een geslaagd feest afgelopen vrijdag! Het team wil de ouders die hebben
meegeholpen met het geven van de workshops, het filmen van de optredens, het maken
van pannenkoeken, maar ook de juryleden èn de bandleden hiervoor van harte
bedanken!
Het zit er nu dus bijna op. Langs deze weg wil
het team , samen met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad u en jullie
allemaal een voorspoedige vakantietijd
wensen. In de hoop dat iedereen op
maandag 29 augustus vanaf 8:15 uur weer
gezond en uitgerust aan een de start van
cursusjaar 2016 – 2017 kan verschijnen…
terug naar begin
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Donderdag 14 juli 2016 sluiten de schooldeuren om 12 uur. Daarna wordt er nog in het schoolgebouw
gewerkt door de leerkrachten tot vrijdagmiddag de 15e. Opruimen, meubilair verhuizen, jaarbestellingen
uitpakken, overdracht voor de nieuwe groep regelen en ga zo maar door. In de periode erna volgt dan de
grote schoonmaak en in de laatste week van de zomervakantie zullen de leerkrachten hopelijk uitgerust
hun lokaal weer inrichten.
Mocht het nodig zijn dan is de Nassau voor calamiteiten in de vakantieperiode per mail bereikbaar.
Gebruik dan bij voorkeur: info@nassauschool.nl
Het volledige vakantierooster 2016 – 2017
(inclusief margedagen)

Margedag
VCOG studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Onderbouwdag
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
April vakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Extra meivakantie
Zomervakantie

maandag 26 september 2016.
woensdag 12 oktober 2016.
maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016.
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017.
vrijdag 17 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017.
woensdag 5 april (alleen voor de groepen 1 en 2).
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 29 mei t/m dinsdag 6 juni 2017.
vrijdag 21 juli 2017 t/m 25 augustus 2017.
Komend jaar is er dus een week vrij in april en een extra lange
vakantie eind mei.
In de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren is de school voor
de leerlingen gesloten. Een aantal van die dagen zijn ingeroosterd als
studiedagen voor het personeel.

Vooraankondiging: Ouders helpen mee! De school kan het niet zonder hun hulp!

In het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle
ouders via Basisschoolnet (Digiduif) een link
toegezonden waarmee ze zich, middels een digitaal
formulier, kunnen opgeven om te helpen of
ondersteunen bij verschillende activiteiten op
school. De hulp die gevraagd wordt betreft
bijvoorbeeld de sportdag, sneeuwruimen of
activiteiten binnen de groep van uw kind. Uw
bijdrage aan school is van groot belang. Zonder
ouderhulp kunnen sommige extra activiteiten
simpelweg niet plaatsvinden.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin
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Van Basisschoolnet naar Digiduif


Sinds anderhalf jaar maakt de Nassauschool voor haar communicatie met de ouders voornamelijk gebruik
van basisschoolnet. Vanaf 1 juli vindt er een verandering plaats. Dan komt het nieuwe platform van
Basisschoolnet beschikbaar, dat ontstaan is na de fusie met digiDUIF. Beiden gaan dan verder onder de
naam digiDUIF. Niet alleen is de opzet veranderd en verbeterd, er zijn ook een aantal functies en
mogelijkheden toegevoegd. Ook komt er een aparte app die beschikbaar is voor Apple, Android en
Windows Phone.
Overstappen naar ons nieuwe platform is simpel: u logt in op uw account en volgt de aanwijzingen in het
scherm. Er wordt dan, na uw toestemming, een nieuw profiel in digiDUIF aangemaakt. U wordt
vervolgens gevraagd de gegevens te controleren en eventueel aan te passen of aan te vullen. DigiDUIF
probeert bestaande gegevens zo goed mogelijk over te nemen, maar controle van uw kant blijft
belangrijk. De Nassauschool hoopt en verwacht dat over enkele maanden de overgang naar digiDUIF
compleet gerealiseerd is. Tot die tijd spreken van een tussenfase en houden we u via de nieuwsbrief op
de hoogte van de stand van zaken…

En dan ook 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.
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.

De volgende nieuwsbrief

De datum van de volgende nieuwsbrief is nu nog niet bekend.
Bij verschijning in het nieuwe schooljaar zal deze naar uw mailadres gestuurd via basisschoolnet.
Kopij 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

terug naar begin
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Berichten
In relatie tot de school

Zomervakantie bij SKSG Oranje en Paleis

Het is bijna zover, de zomervakantie staat weer voor de deur. En ook dit jaar staan er bij ons weer leuke
activiteiten op de planning. We gaan er op uit naar het Zilvermeer, het Stadspark en het
Noorderplantsoen. Maar ook met de trein naar Delfzijl om daar lekker op het strandje bij de zee te
spelen!

Maar natuurlijk hebben we ook nog van allerlei leuke activiteiten op de BSO locatie gepland! Waaronder
een zeepbaan waar de kinderen lekker overheen kunnen glijden. Met warm weer hebben we een badje
en doen we allerlei waterspelletjes.
Ook zullen we deze zomervakantie weer twee keer een springkussen op de BSO hebben! Supertof!
Daarnaast kunnen kinderen ook nog knutselen aan onderzeedieren, ramenhangers en nog veel meer!
Kortom het wordt weer erg leuk en gezellig bij ons op de BSO van de SKSG deze zomer!.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

