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Ouderbetrokkenheid is in het belang van alle leerlingen……

Afgelopen week werden in school de
zogenaamde tien minuten-gesprekken
gevoerd. Een mooie gelegenheid om
elkaar, ouders en leerkrachten, bij te
praten over de schoolprestaties, het
welbevinden van het kind en meer….
Een goed voorbeeld van ouderbetrokkenheid. Belangrijk!
Samen in gesprek zorgt voor een
gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel
en daardoor kan passend onderwijs zo optimaal mogelijk gerealiseerd worden.
In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was
verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding.
Nu vindt er een verschuiving plaats naar educatief partnerschap. Dat wil zeggen:
opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en
school. Al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor
de opvoeding van hun kinderen. En de school voor het onderwijs. Een voorwaarde voor
goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. De
gedachte erachter is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Want beiden streven hetzelfde doel na: een optimale ontwikkeling
van het kind.
Het schoolteam hoopt dat dit onderlinge vertrouwen in (ruim) voldoende mate ook bij
de ouders aanwezig is. En anders: kom naar school en praat erover. Daar hoeft u niet tot
de volgende ronde 10-minutengesprekken mee te wachten; die zijn namelijk pas weer in
februari 2016.
terug naar begin
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De feestmaand december komt eraan……

De plantsoenloop en Sint Maarten zijn nog maar net achter de rug en de school bereidt zich al voor op de
bijzondere dagen in december. Op donderdag 3 december (let op; dus niet op vrijdag de vierde)
verwachten we een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Twee weken daar weer na vieren we vervolgens
gezamenlijk Kerstfeest. We houden een kerstviering op dinsdagavond 15 december in de Nieuwe kerk.
Vooral bij deze laatste gebeurtenis verwachten we ook de ouders. Wilt u deze avond vrij houden? Lees
ook de komende nieuwsbrieven en u blijft op de hoogte. En anders: vraag de leerkracht(en) er naar.
Onderwijs: we doen het samen!
Hoogbegaafden

De Plusklas is van start gegaan! De leerlingen uit de
groepen 6-8 en 3-5 hebben er ieder een ochtend
opzitten. We horen veel enthousiaste verhalen bij
terugkomst in de groepen.
Om up-to-date te blijven als team, volgen Gemma Benus, Miriam Bartelds, Ginet Tuinder en Irene van den
Berg een training in Nijmegen rond het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden, kortom DHH. De
Nassauschool werkt met dit protocol om een goed beeld te krijgen van de (hoogbegaafde) leerlingen.
Vrijdag 27 november is de afsluitende studiedag. We zullen onze kennis en vaardigheden in de praktijk
gaan toepassen!
Boete voor schoolbiebboeken

Een aantal kinderen is bij het lenen van boeken bij de openbare bibliotheek geconfronteerd met een
boete voor boeken uit de schoolbieb, die ‘over de datum zijn’.
De pasjes zijn kennelijk gekoppeld. Bij de bibliotheek zijn ze druk bezig deze fout uit het systeem te halen.
Het is een wat ingewikkeld verhaal en het probleem treedt meestal op bij het verlengen van boeken uit
de openbare bibliotheek via de computer.
De boete hoeft natuurlijk niet betaald te worden. Het lekker lezen staat bij ons voorop, een wat later
ingeleverd boek uit de schoolbibliotheek leidt op school gelukkig niet tot een boete.
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

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 jeugdzorg 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/jeugd-opvoeding.
Hoofdluisbeleid Nassauschool

Op onze website treft u informatie aan over het hoofdluisbeleid, onder het menu Documenten.
Sociaal verpleegkundige GGD

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
www.nassauschool.nl

terug naar begin

NIEUWSBRIEF
Kalender

Op de website van de Nassauschool vindt u de actuele versie van de kalender.
De volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 november 2015.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 24 november 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.

Berichten
In relatie tot de school
Woe

Peuterspeelzaal Oranjeboog

Op 1 oktober is peuterspeelzaal SKSG Oranjeboog in de
Nassauschool van start gegaan. De groep telt op dit moment
drie peuters en verwelkomt het vierde kindje per 1 december.
Een kleine groep, maar de kinderen hebben al erg veel plezier.
Omdat we graag meer kinderen verwelkomen, breng ik de
peuterspeelzaal nogmaals onder uw aandacht.
Heeft u belangstelling, dan kunt u met mij contact opnemen.
Heeft u belangstelling voor opvang van uw peuter, maar
passen u de peuterspeelzaaltijden/dagdelen niet? Ook dan
hoor ik graag van u, we kijken graag met u naar de mogelijkheden.
Op dit moment is de peuterspeelzaal geopend op dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.30-11.30
uur.
Wilt u uw kind kennis laten maken met de groep, dan kunt u een strippenkaart afhalen in Oranjeboog; uw
kind kan dan kosteloos drie keer mee komen spelen.
Graag tot ziens op SKSG Oranjeboog, of via mail/telefoon.
Erika Santinge, locatiemanager SKSG Oranjeboog; 06 331 858 55 of e.santinge@sksg.nl.
Frisbee Pepernotentraining

Heeft uw zoon of dochter zin om te frisbeeën? Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn welkom om
leuke frisbee-spelletjes te komen doen en daarmee pepernoten te verdienen! Wie wordt de beste
frisbee-piet?
De training is op maandag 30 november. De pepernotentraining vindt plaats in een gymzaal bij het
Kamerlingh Onnes College. Verzamelen 16:45 uur voor de ingang van de Vensterschool in Selwerd
(Eikenlaan 288). Ophalen ook op die locatie om 18:15 uur.
Als vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes (8-15 jaar) van een andere school mee willen, kan dat
natuurlijk ook!
Meer informatie via: frisbeegroningen@gmail.com, http://www.frisbeegroningen.nl of Robert Ramaker
06 265 682 45.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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