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Was het vroeger zo dat een diploma je zekerheid kon geven voor jaren; tegenwoordig
weten we dat iedereen “leert voor het leven” en nooit uitgeleerd raakt.
terug naar begin
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In dat kader spraken de teamleden afgelopen maandag met elkaar over de (digitale) trends die voor de
toekomst enorme impact zullen hebben op school, studie en arbeidsmarkt.
De technische ontwikkelingen gaan erg snel. En om daar goed op in te spelen is het bezitten van kennis
natuurlijk belangrijk. Maar misschien wel ondergeschikt aan het hebben van bepaalde “eigentijdse”
vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch
denken, sociale en culturele vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, zelfregulering en
beoordelingsvermogen. Een hele mond vol!
En wat betekent dat alles weer voor de leerkrachten en het onderwijs aan de leerlingen op de
Nassauschool in de komende jaren.
Jarno Duursma (http://www.jarnoduursma.nl) gaf afgelopen maandag een presentatie over digitale
ontwikkelingen die nu al volop aan de gang zijn, zoals robotica, kunstmatige intelligentie en virtual reality.
Deze ontwikkelingen zullen de maatschappij vergaand gaan beïnvloeden.

In de bijeenkomst van afgelopen maandag kwamen de aanwezigen al “brainstormend” op het volgende:
Het is belangrijk dat onze leerlingen hun (digitale) vaardigheden ontwikkelen en leren om
te gaan met nieuwe technologieën. Als school is het onze opdracht de leerlingen goed voor
te bereiden op, en toe te rusten voor de toekomst. Zodat ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen; daar hebben de leerlingen recht op! Digitale trends als robotisering,
kunstmatige intelligentie en sensortechnologie zijn daarom relevant voor het
(basis)onderwijs.
De leerlingen van de Nassauschool zullen later gaan werken in sectoren waar we nu nog
geen weet van hebben.
Alle docenten zijn gemotiveerd om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen en deze te
vertalen naar een heldere visie in de alledaagse praktijk.
Gastspreker deze dag was Jarno Duursma, mediakenner en tevens
ouder van onze school. Hij deed, door zijn betrokkenheid bij deze
studiedag, ook onbewust de aftrap van ons ouderproject “Wat zijn uw
talenten? ” Jarno was er zelf een goed voorbeeld van.
Vaak halen we kennis van buiten, soms van heel ver weg.
Waarom zouden we niet kunnen uitgaan van eigen kracht en
mogelijkheden?
Samen met de MR en de ouderraad wil de school graag een database
opbouwen met namen van ouders die actief betrokken willen zijn bij de
school. Op allerlei gebied.
Want willen wij als school voor uw kind(eren) echt van toegevoegde
waarde zijn en blijven, dan kunnen we niet zonder u.
Waar bent u goed in? Waar zou u ons bij willen helpen? Hoe kan de
school gebruikmaken van uw specifieke kennis? Wat kunnen onze
leerlingen en wellicht leerkrachten van u leren? De school wil het graag
weten.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

NIEUWSBRIEF
Ouders, wat zijn uw talenten?

Op vrijdag 30 september 2016 ontvangt u een
bericht via DIGIDUIF met het verzoek om een
digitaal formulier in te vullen. U wordt dan
doorgeleid naar
https://goo.gl/forms/bzwB034USqSmSMiw1.
Maar u kunt zich ook rechtstreeks aanmelden
via bovenstaande link.
Ouderparticipatie! Maak er gebruik van.
De school hoopt dat u allen uw bijdrage levert.
Simpelweg omdat we niet zonder u kunnen.
Namens de kinderen, leerkrachten, ouderraad
en medezeggenschapsraad alvast bedankt voor
uw aanmeldingen. We zullen zorgvuldig met uw
ingevulde gegevens omgaan.
Kinderboekenweek

Volgende week start de kinderboekenweek (http://www.kinderboekenweek.nl/).
Het thema: Voor altijd jong.
Op woensdag 5 oktober is de feestelijke opening op het plein aan de Graaf Adolfstraat met een
gezamenlijke dans om 8:45 uur. En u als ouder kunt daarbij aanwezig zijn.
Vast oefenen? https://www.youtube.com/watch?v=uV4gmmQ66Y0.
De leerlingen worden om 8:30 uur gewoon in hun eigen klas verwacht en lopen daarna met hun
leerkracht naar het plein. De kinderen kunnen tijdens deze dag verkleed naar school komen!
Denk aan het thema!
De groepen 3 en 4 hebben op maandag 10
oktober, tussen 9:00 uur en 10:00 uur een
boekenruilmarkt in het Paleis en de groepen 5
t/m 8 houden dit op donderdag 6 oktober aan
de Nassaulaan. De groepen 5 lopen ’s ochtends
naar de Nassaulaan en maken daar gebruik van
de hal en de personeelskamer. De kinderen
krijgen de gelegenheid om tussen 9:00 uur en 10.00 uur hun oude boeken te ruilen en te verkopen.
Ook worden er in deze boekweekperiode van 5 – 14 oktober één of twee talentenmorgens of middagen
georganiseerd op de drie verschillende locaties. Je zou het een soort workshop kunnen noemen waar
leerlingen de keuze hebben om een onderwerp te kiezen dat te maken heeft met de 8 verschillende
vormen van meervoudige intelligentie.
Nieuwsgierig? https://www.leraar24.nl/dossier/15/meervoudige-intelligentie#tab=0
Maar vraag ook uw kind er maar eens naar. Dan hebt u het uit de eerste hand.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Een terugblik op het eindejaarsfeest

In de laatste weken van het afgelopen schooljaar
vierden we met elkaar een bijzondere feestdag die
afgesloten werd met een groot feest op het
schoolplein. U weet wel, die dag waarop de regen
precies op het juiste moment naar beneden kwam.
Namelijk: toen het was afgelopen. Er is een
sfeerimpressie van deze dag gemaakt. Wilt u het
nog eens herbeleven? Volg dan deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=prb7vErIozY.
Mogelijk worden een aantal van de getoonde
beelden gebruikt voor een kennismakingsfilmpje op
onze website. Hebt u daar bezwaar tegen, bijvoorbeeld omdat uw zoon of dochter te nadrukkelijk in
beeld komt, laat ons dat dan weten via info@nassauschool.nl.

En verder …
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

Jeugdverpleegkundige 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 jeugdverpleegkundige.
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. 12 oktober VCOG studiedag. Alle VCOG scholen
gesloten.

Studiedag VCOG

Op woensdag 12 oktober 2016 zijn alle tien VCOG scholen voor de
ruim 3100 leerlingen gesloten in verband met een studiedag voor het
personeel.
Thema: leesonderwijs op de basisschool.
De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 14 oktober 2016 naar uw mailadres gestuurd via Digiduif.
Kopij uiterlijk dinsdag 11 oktober 18:00 uur 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
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