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Regeren is vooruitzien!

Na een hele lange periode van vrije dagen die wel op een zomervakantie leek, pakten
deze week 539 leerlingen en 32 onderwijsgevenden de draad weer op. De laatste tien
weken van het cursusjaar 2017-2018 zijn gestart. En dit betekent dat er ook al
voorzichtig vooruit gekeken wordt door de school.
Hoe gaan we starten
vanaf september?
Hoeveel financiële
middelen stelt de
overheid beschikbaar?
Welke klassenindeling
gaat er komen? Hoeveel
en welke lokalen worden
er gebruikt? Hoeveel
klassen komen er? En op
welke locatie wordt er
voor welke leerlingen
door welke leerkrachten
lesgegeven?
Allemaal vragen waar de school binnen afzienbare tijd een antwoord op moet vinden.
Het is elk jaar weer een hele puzzel. Op dit moment is dat proces van planning en
organisatie al in volle gang. Ook aanstaande dinsdag, de margedag na Pinksteren,
bespreekt het team de (on)mogelijkheden voor het komende schooljaar. Voorlopig
blijven alle uitwerkingen nog intern. Met name ook omdat alle kengetallen nog niet
helemaal duidelijk zijn.
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Eind mei worden alle plannen gedeeld met de medezeggenschapsraad en vervolgens (begin juni) wordt
algemene informatie met de ouders gedeeld via de nieuwsbrief. U zult dus nog even geduld moeten
hebben. Als schoolteam zullen we onze uiterste best doen om alle informatie zo zorgvuldig mogelijk met
u te communiceren.
Nieuwsgierig naar de procedure? Op de website van de school leest u er meer van. Of volg deze link:
Protocol groepsindeling.
Het jaarlijkse project is weer geweest; het was een feest!

De CKV-weken met het thema “Ik hou van Holland” liggen inmiddels al weer achter ons. De afsluitende
tentoonstelling op dinsdag 24 april werd druk bezocht en de herinneringen blijven nog even. Met name
ook door de filmpjes die u via een digiDUIF-bericht enkele weken geleden kreeg toegestuurd. Er zijn door
de leerlingen heel veel creatieve inspanningen verricht! De school is er trots op en graag zouden we al die
mooie dingen aan iedereen willen laten zien, maar…
De nieuwe wet op de privacy treedt eind mei in werking (AVG)…

U hebt er vast via verschillende nieuwsmedia veel over gehoord. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) is vanaf 25 mei
2018 actief. En de gevolgen van invoering zijn groot, ook voor de
Nassauschool. Op onze school maakt het team soms gebruik van
beeldmateriaal om te laten zien wat voor moois er onder schooltijd
allemaal te zien is. Opnames worden gemaakt tijdens projecten,
schoolreizen en bijzondere lessen. Uw kind kan op dit beeldmateriaal
te zien zijn. Het Nassau-team probeert altijd zorgvuldig om te gaan met
beelden, maar is vanuit de nieuwe wetgeving verplicht om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van het beeldmateriaal
waarop uw kind te zien is. Deze toestemming geldt alleen voor
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

MAANDBRIEF
opnames die door de school wordt gemaakt. En daarnaast vertrouwt de Nassau erop dat ouders ook
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van eigen beeldmateriaal gemaakt van onze leerlingen.
Door een digitaal formulier (zie hieronder) in te vullen, vragen we
u aan te geven of wij beeldmateriaal van uw kind mogen
gebruiken. In het toestemmingsformulier kunt ook lezen met welk
doel de verschillende opties gebruikt worden. Wanneer we
opnames maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om
een les van een stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart
over informeren. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel
willen gebruiken dan in het formulier vermeld staat, nemen we
contact met u op.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming wijzigen.
Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind
gebruikt en gedeeld worden door de Nassauschool.
Wat zou het fijn zijn als u voor elk schoolgaand Nassau-kind een apart formulier digitaal invult. Dan
voldoet de school aan de nieuwe AVG en kunnen de onderwijsgevenden zich weer gaan richten op hun
kerntaak: lesgeven aan leerlingen en ze voorbereiden op de toekomst!
Via de volgende link vult u het formulier in: https://goo.gl/forms/H0JdQCzTBE9z4DO72
Schoolreizen

Hierbij informeert het team u over de schoolreizen en uitjes die in de komende maanden voor de
leerlingen worden georganiseerd. In onderstaand schema leest u voor elke groep de bestemming, de
datum, de kosten en de wijze van betaling. U ontvangt te zijner tijd via de leerkracht nadere informatie
over de praktische invulling.
Groep: 1a, 1b,1c
“Een dag in het bos”
Maandag 18 juni 2018
€20,00
Groep: 2a, 2b, 2c

“Een dag in het bos”
Maandag 25 juni 2018
€ 20,00

Groep 3a, 3b, 3c

Aquazoo te Leeuwarden
Donderdag 14 juni 2018
€ 27,00

Groep 4a, 4b,4c

Attractiepark Duinenzathe te Appelscha
Donderdag 24 mei 2018
€ 26,00

Groep 5a, 5b

Wadlopen in Lauwersoog
Donderdag 24 mei 2018
€ 30,00

Groep 6a

Ecomotion in Kolham
Maandag 18 juni 2018
€ 26,00

Groep 6b

Ecomotion in Kolham
Donderdag 31 mei 2018
€ 26,00

Groep 6c

Ecomotion in Kolham
Dinsdag 19 juni 2018
€ 26,00

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Groep 7a

Schoolkamp Elp
Donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni 2018
€ 30,00

Groep 7b

Schoolkamp Elp
Donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni 2018
€ 30,00

Groep 8a

Schoolkamp Elp
Maandag 18 juni t/m donderdag 21 juni 2018
€ 67,50

Groep 8b

Schoolkamp Elp
Maandag 25 juni t/m donderdag 28 juni 2018
€ 67,50

Hoe kunt u het schoolreisje betalen?
 Graag uiterlijk één maand voor de uiteindelijke datum. Let op: groep 4, 5 en 6b gaan al in mei.
 Per bank op banknummer NL13 RABO 032 94 34 519 VCOG inz. Nassauschool te Groningen o.v.v.
naam en groep van uw kind.
 Mocht betalen per bank niet mogelijk zijn, dan graag contact opnemen met Gonda Brinker van de
schooladministratie op dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 14:00 uur, tel: 050-3180436
Ouders die al in een eerder stadium een brief van de gemeente op school hebben ingeleverd, krijgen via
digiDUIF extra informatie over de wijze waarop de betaling geregeld wordt.
Belangrijke data tot de volgende nieuwsbrief

Maandag 21 mei

Tweede Pinksterdag

Dinsdag 22 mei

Studiedag team

Donderdag 24 mei

Schoolreizen groepen 4 en 5

Vrijdag 25 mei

Start vierde ronde talentontwikkeling

Maandag 28 mei

Eerste dag avondvierdaagse

Donderdag 31 mei

Schoolreis groep 6b
Laatste dag avondvierdaagse

Vrijdag 8 juni

Rondsturen volgende nieuwsbrief

Medicijngebruik op school

Als uw kind medicijnen gebruikt die op school worden toegediend,
dan is het mogelijk dat de leerkracht van uw zoon of dochter
binnenkort contact met u opneemt.
Er gaat namelijk wat veranderen. In verband met
verantwoordelijkheden en risico’s. Niet de leerkracht zal de
medicatie geven, maar een verpleegkundige.
Een deel van de toediening zal binnen afzienbare tijd kosteloos
worden overgenomen door de thuisorganisatie MCN.
Gebruikt uw kind medicijnen, en speelt de leerkracht daar een rol bij,
dan is het belangrijk dat u dit afstemt met de juf of meester.
Hebt u vragen over het hoe en waarom, dan weet u de leerkracht te
vinden.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Nog ruim een week en het feest gaat beginnen. Mocht er in de komende dagen nog informatie gedeeld
moeten worden met de honderden deelnemers (!), dan gebeurt dat via een digiDUIF-bericht.
Hebt u zelf vragen? Gebruik dan het volgende mailadres: or@nassauschool.nl.

En ook nog …
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.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 8 juni 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 5 juni 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.

Berichten
In relatie tot de school

Zandbak

De zandbak op het plein aan de Graaf Adolf is gevuld met
schoon zand; heel veel zand. Af en toe lijkt het voor de
jongste kleuters wel een woestijn…
Ouderraad en SKSG, bedankt voor de sponsoring.

info@nassauschool.nl
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Nieuws van de MR

De Medezeggenschapsraad heeft bestuursvoorzitter Erik Vredeveld van de VCOG uitgenodigd op school
voor een vergadering op 5 juni. En op dinsdag 10 april is er ook een bijeenkomst geweest tussen de OR-,
MR- en teamleden. Er is in een open sfeer gebrainstormd over het onderwijs in de toekomst op de
Nassauschool.
Ten slotte nog dit: de notulen van de laatste MR vergadering vindt u op de website van de school:
http://www.nassauschool.nl/Organisatie/Medezeggenschapsraad.aspx
Buitenspeelmateriaal

Doordat de ouders van de Nassau voor de school Doekoe-munten bij de Coop-supermarkt aan de
Kerklaan hebben gespaard, kan de school voor ruim 150 euro aan buitenspeelmateriaal bestellen!
Geweldig, daar zijn we heel blij mee.
Binnenkort worden de materialen geleverd, komt goed uit, dit maakt het buitenspelen nog leuker…
Sport- en spelmiddag voor het goede doel

Op 23 mei 2018 organiseert het BAZES-bestuur een sport- en spelmiddag. Het is een speelfestijn voor alle
basisschoolkinderen uit heel Groningen en omgeving. Op deze woensdagmiddag kunnen kinderen zich
van 14:00 uur tot en met 17:00 uur vermaken op het sportveld bij V.V. Mamio.
De BAZES staat voor ‘Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen’. Zij doneert jaarlijks alle
opbrengsten van de georganiseerde acties aan een goed doel. Dit doel heeft ieder jaar te maken met de
stad Groningen en zal aan kinderen worden besteed. Dit jaar is er gekozen voor Stichting Het Vergeten
Kind in Groningen.
Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met
verschillende problematieken. Veel kinderen zijn erg kwetsbaar, sommigen worden uit huis geplaatst en
de gevolgen van deze situaties zijn enorm. Om onder andere deze redenen willen wij voor dit goede doel
geld ophalen!
Tijdens deze woensdagmiddag bij V.V. Mamio kunnen kinderen knutselen, schminken, sporten, klimmen
en klauteren over de stormbaan en bovenal plezier beleven. De entree is helemaal gratis en het doel is
dat iedereen een leuke middag heeft. Daarnaast zal er een collectebus zijn en is er wat eten en drinken
voor een kleine prijs, zodat er toch ook geld opgehaald kan worden.
Deze sport- en spelmiddag wordt in samenwerking met Bslim en FC Groningen in de maatschappij
georganiseerd. Wij hopen jullie allemaal op woensdagmiddag 23 mei 2018 van 14:00 uur tot en met 17:00
uur te zien bij V.V. Mamio, Eikenlaan 292! Zie ook www.bazes.nl.
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