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NIEUWSBRIEF

Is uw kind ziek?
Afmelden op: 050-3180436
of via de website onder:
Leerling ziekmelden

2 september 2016

In deze nieuwsbrief:

Twitter: @nassaunieuws
Hoofdgebouw
Nassaulaan 5
9717 CE Groningen
050-3180436
Groepen:
6, 7, 8
Dependance
Graaf Adolfstraat 73
9717 ED Groningen
Locatieleider: Marleen Vlaanderen
Groepen:
1/2, 3, 4, 5
Monument: 050 360 40 60
Oranjeboog: 050 360 40 60
Paleis:
050 318 36 03
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Met hoge verwachtingen en vol goede moed zijn we allemaal op de Nassauschool
afgelopen maandag weer gestart. Met 481 leerlingen en 29 medewerkers. En na een
aantal dagen lijkt alles al weer heel vertrouwd. De vaste ritmes zijn voor een groot deel
terug en de draad is weer opgepakt. Welkom in het nieuwe schooljaar! Veel plezier
gewenst voor alle leerlingen en leerkrachten tijdens het spelen, werken en leren. En dat
allemaal in een goede gezondheid. Dat zou geweldig zijn!
In deze eerste nieuwsbrief wil het schoolteam u graag wat informatie geven over de
komende weken op de Nassau. Hieronder leest u het in willekeurige volgorde.
terug naar begin

NIEUWSBRIEF
Dit schooljaar starten alle 20 groepen met vier “gouden weken”. Om te wennen aan elkaar. Als
klasgenoten onderling en natuurlijk ook in de relatie naar de leerkracht(en). Wat kunnen we van elkaar
verwachten en waar elkaar op aanspreken? En dat alles in het kader van sociaal emotionele vorming. Veel
aandacht voor leefregels, welbevinden, omgaan met elkaar enz.
Nieuwsgierig? Een voorbeeld: https://www.leraar24.nl/video/5846#tab=0
Vanaf aankomende maandag 5 september starten de gymlessen. In onderstaand schema leest u de tijden
van uw zoon of dochter. Extra informatie omtrent eventueel brengen en halen per groep, krijgt u van de
desbetreffende leerkracht zelf. De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de gymzaal aan de
Grote Beerstraat.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 uur
12:45 uur
8:30 uur
12:45 uur
8:30 uur
8:30 uur
12:45 uur
8:30 uur
12:45 uur

Gr 5a
Gr 3c
Gr 6b
Gr 3b
Gr 8a
Gr 4a
Gr 3a
Gr 7b
Gr 5c

Juf Maaike
Juf Eline
Juf Leonie
Juf Rianne
Meester Harold
Juf Jolanda
Juf Agnes
Meester Klaas
Juf Petra

10:15 uur Gr 5b Juf Elly
10:15 uur Gr 6a

Juf Selina

11:00 uur Gr 8b Juf Yvonne
10:15 uur Gr 4b Juf Judith
10:15 uur Gr 7a

Juf Carolien

De informatieavonden 2016

Binnenkort starten de informatieavonden voor de ouders.
Het team wil u allemaal hartelijk uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Uw betrokkenheid zorgt mede voor
wederzijds begrip en een goede samenwerking tussen school en ouders. En dat is van wezenlijk belang
voor de ontwikkeling van elk kind.
Maandag 12 september
19:30 - 20:30 uur
Groepen 1 en 2
Dinsdag 13 september
19:30 - 20:30 uur
Groepen 3 en 4
Woensdag 14 september 19:30 - 20:30 uur
Groepen 5 en 6
Maandag 19 september
19:30 - 20:30 uur
Groepen 7
Dinsdag 27 september
19:00 uur (ook info over het V.O.) Groepen 8
Als u op een avond twee groepen wilt bezoeken, vragen we u halverwege te switchen naar een ander
lokaal. U kunt dat op eigen initiatief doen.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin
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Nog één keer: het volledige vakantierooster 2016 – 2017

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 3 september 2017

Ons ouderplatform, van Basisschoolnet naar Digiduif

Inmiddels is 21% van de ouders gemigreerd van Basisschoolnet naar
Digiduif. Hebt u deze handeling nog niet uitgevoerd, ga dan naar
Basisschoolnet en volg de instructies via de knop “migratie”. Krijgt u een
foutmelding, neem dan contact op met de helpdesk o.v.v. de naam van
de school en de naam van uw kind(eren). Deze externe helpdesk is
verantwoordelijk voor het overzetten van uw gegevens.
De website van de school

De komende week worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die te
maken hebben met het nieuwe jaar.
Er wordt een vakantierooster toegevoegd en de kalender zal snel
worden gevuld.
De meest actuele schoolgids en het informatieboekje staan binnen
afzienbare tijd ook online.
Passend Onderwijs

De groepen 7 en 8 aan de Nassaulaan starten meteen de
eerste week al met de Plus-activiteiten. Het betreft hier
de al bestaande groep leerlingen van vorig jaar.
Na de gouden weken (zie eerder), waarin de kinderen
samen met de leerkracht inzetten op een fijne stabiele
samenwerking, starten de groepen 4, 5 en 6 met de
“Plusklas”. Dat zal dus eind september starten.
U krijgt via de leerkracht bericht als uw kind gaat
deelnemen.
De groepssamenstelling van de Plusklas kan per periode
verschillen.
De plaatsing is dus altijd voor een bepaalde periode;
daarna wordt opnieuw bekeken welke kinderen hiervoor
in aanmerking komen.

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.

De volgende nieuwsbrief

Ontvangt u digitaal op vrijdag 16 september 2016.
Kopij uiterlijk dinsdag 13 september 18:00 versturen naar info@nassauschool.nl.
Vorige 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

Van de ouderraad

Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 september komt de schoolfotograaf. Het uiteindelijke
rooster (welke klas op welke dag) ontvangt u uiterlijk in de week
voorafgaand aan deze dagen.
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk
wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's
van uw kind kunt bestellen. Bewaart u deze code goed! Wellicht
is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer
onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto
gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal,
broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar, zodat u hier, qua kleding- en kleurkeuze, eventueel
rekening mee kunt houden.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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