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Dinsdag 4 december: Sinterklaasviering op school

Hij komt.... Hij komt!
Waarnemend directeur
Irene van den Berg-Pellekooren,

Banknummer van de Nassauschool:
NL13RABO 0329 4345 19
t.n.v. Nassauschool
Bankrekening Ouderraad:
NL66RABO 0329 4345 35 t.n.v.
VCOG inz. Nassauschool Ouderraad

Tineke Langebeeke
CJG medewerker Oosterparkwijk Centrum
sociaal verpleegkundige JGZ
tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
tel. 06 31631942

Kopij nieuwsbrief:
kopij@nassasuschool.nl

Sinterklaas is weer in ons land en hij brengt natuurlijk ook een bezoek aan de
Nassauschool! Dit jaar komt Sint samen met zijn Pieten langs aan de Graaf Adolfstraat op
dinsdag 4 december. De kinderen worden deze dag op de normale tijd in de klas
verwacht en lopen na half negen samen met de leerkracht naar hun plek rond het Paleis.
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Ouders zijn natuurlijk van harte welkom! Nadat u uw kind in de klas heeft gebracht kunt u genieten van
live Sinterklaasmuziek op het schoolplein.
Wij verwachten de Sint om 8:45uur. Sinterklaas bezoekt samen met zijn Pieten de groepen aan de Graaf
Adolfstraat en brengt daarna nog een kort bezoek aan de bovenbouwgroepen aan de Nassaulaan.
Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest en wij zijn erg benieuwd naar de verhalen en avonturen van de
goedheiligman in ons land!
Nu al nieuwsgierig? Klik op https://youtu.be/kElGLRa-d4o en bekijk het met uw kind(eren).
Kerst

Sint heeft ons land nog niet kunnen
bezoeken of er wordt achter de
schermen al druk gewerkt aan de
organisatie van de kerstviering. Goed
om alvast te weten en te onthouden:
op dinsdag 18 december vieren alle
leerlingen het kerstfeest, van 17:00 tot
uiterlijk 18:15 uur.
De kinderen hebben een kerstdiner in
hun eigen klas. De ouders zijn tijdens
het kerstdiner van de kinderen welkom
op het plein aan de Graaf Adolfstraat
voor een hapje en een drankje. De band zorgt voor muzikaal vermaak. Vervolgens is er rond 18:00 uur een
gezamenlijke afsluiting op het Graaf Adolfplein.
Invalproblematiek

Te weinig invallers! Niet alleen een “randstad-probleem”. Ook de scholen in
Stad Groningen ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen…
Concreet: de afgelopen 10 dagen zijn er 4 verschillende groepen een extra
dag thuis geweest omdat er onvoldoende onderwijspersoneel beschikbaar
was.
Het tekort aan leerkrachten speelt zoals u weet al langer, maar wordt steeds
nijpender. En de (onder)grens lijkt nog niet bereikt. Dank voor ieders begrip
en meedenken.
U als ouder wordt met de
lesuitval geconfronteerd,
en natuurlijk ook de
leerlingen. Daar zijn we
als school niets trots op. Er is echter sprake van
overmacht. Als er geen riemen zijn, wordt het roeien
moeilijk. Zeker in tijden van harde (tegen)wind!
Voor de leerkrachten zelf vraagt het ook telkens om
alertheid, aanpassingen en extra inzet.
Via deze weg wil de schoolleiding voor al het
personeel van de Nassau bijzondere waardering uitspreken. De Nassau legt het hoofd niet in de schoot!
Het team kan helaas het grote probleem niet oplossen. Daar is politieke wil voor nodig. Wel kan het hele
team proberen de leerlingen het allerbeste te gunnen wat mogelijk is. Dat zal onze inzet zijn. Soms tegen
de verdrukking in!
Hebt u ideeën die ons kunnen helpen bij het invulling geven van tijdelijke lesuitval? Reageer:
info@nassauschool.nl.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Goed gedaan!

De komende periode staan in de lessen sociaal-emotionele vorming de volgende onderwerpen, voor de
groepen 1 t/m 8, centraal: “Opkomen voor jezelf”, “Blij met jezelf” en “Samen spelen en werken”. Deze
lessen worden gegeven uit de methode “Goed gedaan!”.
Naast deze 3 lessen die gegeven worden, heeft sociale vorming natuurlijk veel meer onze aandacht en
wordt er de hele dag door aan dit onderwerp gewerkt.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Na 18 jaar werkzaam geweest te zijn op de Nassau,
gaat Nynke Meijer, intern begeleider van de
onderbouw, de school verlaten. Er wacht een nieuwe
uitdaging die vorig jaar al is ingezet. Na een jaar op
twee scholen te hebben gewerkt is de definitieve
overgang nu een feit.
Op de Kimkiel (http://www.dekimkiel.nl/) zal Nynke
vanaf 1 december 2018 volledig in dienst treden. Een
nieuwe onderwijsbaan waar heel veel leerlingen aan
de andere kant van de Stad gaan profiteren van haar
kindvriendelijke aanpak. Nynke, je hebt de
Nassauschool veel gebracht. En heel veel leerlingen
hebben je gekend en zullen je niet snel vergeten…
Het ga je goed.
Als ouder kunt u op vrijdag 30 november tijdens haar laatste schooldag haar nog de hand drukken in het
Monument.
Veilig op weg, blijf uit de dode hoek

In oktober hebben alle leerlingen van de groepen 7 een belangrijke verkeersles gekregen van het team
van Suez. Zij stelden een speciale inzamelwagen inclusief bemanning ter beschikking om kinderen attent
te maken op gevaarlijke situaties in het verkeer.
Naast een les in de klas met o.a. een spannende quiz kregen de leerlingen een praktijkles van de
chauffeur. Door plaats te nemen in de bestuurderscabine ervoeren ze wat een chauffeur wel en niet ziet
en zagen ze met eigen ogen wat "de dode hoek" in de praktijk betekent.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Verkeersveilige school

Misschien heeft u het al gezien, op de Nassaulaan hangt een nieuw
bord met de tekst 'Verkeersveilige school' aan de gevel. Voor de
komende drie jaar heeft de Nassau opnieuw het Gronings
verkeersveiligheidslabel gehaald.
Ook de Graaf Adolfstraat wordt nog voorzien van een nieuw bord!
De Nassau organiseert jaarlijks verkeersactiviteiten in de praktijk,
neemt verkeersexamens af in de bovenbouw en werkt uit een
verkeersmethode. Maar vooral: oefent de school met hun leerlingen in
de praktijk, op weg naar gym, de tuintjes of evenementen! De
verkeersafspraken rond de aanrijdroutes, het parkeer- en stopbeleid;
het heeft er allemaal mee te maken.
Laten we ons samen bewust zijn, ouders, kinderen en team dat het ten
goede komt aan een veilige schoolomgeving.

En ook nog dit…
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 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 https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie van de kalender.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 21 december 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 18 december 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/Maandbrief.aspx.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Berichten
In relatie tot de school

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

Er hebben zich meerdere ouders aangemeld als kandidaat voor
de medezeggenschapsraad van de Nassauschool. Dat is fijn, een
teken van betrokkenheid! Eén ander leidt tot verkiezingen. Zo
schrijft de procedure voor. Op dit moment worden de
voorbereidingen getroffen.
In de week na Sinterklaas (10 - 14 december) ontvangt elke ouder
een apart digiDUIF-bericht waarin kandidaten zich voorstellen.
Tevens wordt dan de wijze beschreven waarop u uw stem kunt
uitbrengen. Nog even geduld dus.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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