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Is uw kind ziek?
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Dinsdag 27 juni start de Nassauschool om half tien

U hebt het vast in allerlei
nieuwsberichten gehoord. Op 27
juni is er een landelijke prikactie in
het basisonderwijs.
En wat dat betekent leest u in de
titel hierboven.
Afgelopen vrijdag kreeg u via
DIGIDUIF een bericht in uw mailbox
van het team van de Nassauschool
met uitleg. De leerkrachten
ondersteunen de actie allemaal en
vragen uw steun. Ondertekent u ook de petitie. Ga naar www.pofront.nl. Ruim 275.000
betrokkenen zijn u voor gegaan.
Allemaal weer veilig terug

De afgelopen weken gingen ruim 100 leerlingen uit de groepen 7
en 8 en een flink aantal begeleiders op schoolkamp naar de
bossen van Elp. De andere leerlingen (uit de groepen 1 – 6)
waren in de laatste twee maanden allemaal op schoolreis.
Wat is het dan plezierig om achteraf vast te stellen dat na al
die buitenschoolse activiteiten alle
schoolbankjes weer bezet zijn met heel
veel gezonde leerlingen.

terug naar begin
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Elk jaar weer een hele verantwoordelijkheid voor de leerkrachten! Het schoolteam kijkt met een tevreden
gevoel terug op de verschillende activiteiten.
Alleen de bovenbouw (groepen 5 - 8) hadden pech met hun sportdag. Het regende een groot deel van de
dag en buiten sporten was niet verstandig! We hopen voor die leerlingen dat het volgend jaar beter zal
zijn.
Rapport en oudergesprekken

Op vrijdag 30 juni ontvangt elke leerling zijn of haar rapport. En de week erna zijn de
oudergesprekken.
Uiterlijk maandag 26 juni ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging via DIGIDUIF
om in gesprek te gaan.
Hopelijk maken veel ouders gebruik van de mogelijkheid om met de juf of meester in
gesprek te gaan. Een soort afronding van het schooljaar. Het is goed om daar even bij
stil te staan…
Eindejaarsfeest vrijdag 14 juli

Op vrijdag 14 juli is het eindejaarsfeest. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de
groepen 3 t/m 8 wordt de “Kids Fun Run”
georganiseerd. Deze sponsorloop vindt
plaats in het plantsoen, waarna de dag
wordt afgesloten met ‘Idols’ aan de Graaf
Adolfstraat. Deze dag eindigt
traditiegetrouw voor de groepen 3-8 om
13:00 uur.
De opbrengst van de sponsorloop zal
gebruikt worden om het schoolplein aan de Nassaulaan te voorzien van een nieuw speeltoestel. De
leerlingraad heeft (na een presentatie van een fabrikant) al een voorlopige keuze gemaakt. U wordt in één
van de volgende nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de vorderingen..
De groepen 1 en 2 gaan deze dag genieten van een voorstelling en daarna wordt er alom gespeeld. Voor
groep 1-2 eindigt de dag om 11:00 uur. De kleuters zijn, samen met hun ouders, vanaf 11:00 uur van harte
welkom om de optredens van Idols te bekijken op het plein van de Graaf Adolfstraat.
Let op: Voor de sponsorloop zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders om te begeleiden. U kunt zich
voor vrijdag 30 juni aanmelden via DIGIDUIF. Komende week ontvangt u via DIGIDUIF hierover een bericht
met intekenlijst.
Ons Monument staat in een aardbevingsgebied…

Op dit moment vinden er in de
Stad Groningen
veiligheidscontroles van
schoolgebouwen plaats.
Ook het Paleis, de Oranjeboog,
de locatie aan de Nassaulaan en
het Monument zijn
“gecontroleerd”.
Binnen afzienbare tijd ontvangt u als ouder meer informatie. Dit loopt via onze moedervereniging VCOG
Groningen. Zij houden u op de hoogte van de bevindingen en mogelijk te nemen acties.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Voor volgend jaar

In september 2017 zal de school starten met
ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 21
groepen. Dit betekent dat er komend jaar geen
groep samengevoegd of gesplitst hoeft te
worden. In principe schuiven bijna alle klassen
gewoon door.
De groepen 1 komen in de Oranjeboog; de
groepen 2 en 3 in het Monument; groep 4 en 6 in
het Paleis en de groepen 5, 7 en 8 gaan naar de
Nassaulaan.
De teamleden hadden gehoopt u alle nieuwe
indelingen voor het komende jaar al te kunnen
meedelen. Helaas is dat op het allerlaatste
moment niet gelukt. U zult nog twee weken moeten wachten, maar op vrijdag 7 juli vindt u het volledig
overzicht in de volgende nieuwsbrief. Meer weten over hoe e.e.a. tot stand komt? Kijk op onze website
op het menu-item “Documenten” en ga naar “Protocol groepsindeling”. Of klik hier.
Ouders van de leerlingen uit de groepen 1-3: let op!

U leest in het bovenstaande dat er een aantal interne
veranderingen plaatsvinden van en naar de Oranjeboog,
het Monument, de Nassaulaan en het Paleis. Deze
verhuizingen vinden op donderdag 20 juli plaats.
Daarom zijn de leerlingen van de groepen 1-3
donderdagmiddag na 12 uur vrij.
De school is op zoek naar ouders die ons die dag
(donderdag 20 juli) willen helpen. Ruim 250 tafels,
stoelen en kasten zullen verplaatst moeten worden…
Helpt u mee aan de verhuizing.
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor ouders van groep
1-3. Alle ouders zijn welkom. U kunt zich opgeven bij de
groepsleerkracht.
Om alvast te onthouden (het vakantierooster)

De vakantie begint op vrijdag 21 juli (die dag hoeven de leerlingen dus niet meer naar school).
Eerste schooldag
VCOG studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

4 september 2017
18 oktober 2017
23 - 27 oktober 2017
25 december - 5 januari 2018
26 februari - 2 maart 2018
30 maart - 2 april 2018
27 april - 11 mei 2018
21 mei 2018
23 juli - 2 september 2018

Daarnaast worden er nog een vijftal margedagen ingeroosterd.
Later meer daarover…

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

wordt op vrijdag 7 juli 2017 naar uw mailadres gestuurd via DIGIDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 4 juli 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.

Berichten
In relatie tot de school

Vanuit de OR

De ouderraad van de Nassauschool is op zoek naar nieuwe leden. Dus
ouders, grijp uw kans. Meer weten of wilt u zich opgeven om allerlei
extra activiteiten voor de schoolkinderen mee te helpen organiseren?
Mail naar or@nassauschool.nl.
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Ouderlezing over stress
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