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Is uw kind ziek?
Afmelden op: 050-3180436
of via de website onder:
Leerling ziekmelden

8 september 2017

In deze nieuwsbrief:

Twitter: @nassaunieuws
Hoofdgebouw
Nassaulaan 5
9717 CE Groningen
050-3180436
Groepen:
6, 7, 8
Dependance
Graaf Adolfstraat 73
9717 ED Groningen
Locatieleider: Marleen Vlaanderen
Groepen:
1/2, 3, 4, 5
Monument: 050 360 40 60
Oranjeboog: 050 360 40 60
Paleis:
050 318 36 03
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Welkom terug

Afgelopen maandag is de
Nassauschool begonnen aan
cursusjaar 2017 - 2018.
Met 506 leerlingen en 33
medewerkers.
Het kostte wat moeite
wellicht om in het ritme te
komen, maar na een paar
dagen lijkt alles weer als
vanouds. Een nieuw begin
geeft altijd wat spanning voor bijna iedereen. Bij de leerlingen, de leerkrachten, maar
misschien ook wel bij u als ouder. Hoe zal mijn kind zich ontwikkelen? Voelt het zich wel
veilig in de groep? Zullen er voldoende leerkrachten en invallers zijn?
Logische vragen, vooral omdat er de afgelopen tijd veel geschreven en gesproken is over
de “staat van het basisonderwijs”.
Maar ook deze week zijn er al zoveel mooie dingen gebeurd, dat er vertrouwen is dat
ook in de komende tijd het team van de Nassau de leerlingen “de school van hun leven”
kan geven.
Helpt u mee? Blijf betrokken!
Gewoon omdat dit in het belang van elk kind is.
Helaas zullen we dit jaar serieuze problemen houden met het vinden van voldoende
(inval)personeel. Hoe dat komt? Volg deze link: https://youtu.be/ofY3SvlG6D4.
En houdt de datum, 5 oktober 2017 in het vizier. Er wordt gesproken over een landelijke
onderwijsstaking……
terug naar begin
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De Gouden Weken en kindgesprekken

Dit schooljaar starten alle 21 groepen met vier “gouden
weken”. Om te wennen aan elkaar. Als klasgenoten onderling
en natuurlijk ook in de relatie naar de leerkracht(en).
Wat kunnen we van elkaar verwachten en waar elkaar op
aanspreken? En dat alles in het kader van sociaal emotionele
vorming.
Veel aandacht voor leefregels, welbevinden en de omgang met
elkaar. Open en nieuwsgierig.
In deze periode worden ook met alle leerlingen
kindgesprekken gevoerd. Om vooral te luisteren wat elke
leerling te vertellen heeft. En om vervolgens op basis van die
input gepaste keuzes te maken bij de dagelijkse leerstof en de
lessen talentontwikkeling. Gaat het om passend onderwijs, dan
zullen we er achter willen komen wat past!
Op maandag 25 september is de eerste margedag. Het
complete team evalueert dan de gouden weken, bespreekt de
opbrengsten van de kindgesprekken en verwerkt dat zo
mogelijk in het jaarprogramma. We houden u op de hoogte….
Informatieavonden voor ouders; u komt toch ook?

Binnenkort bent u als ouder in de gelegenheid om nader kennis te maken met de leerkracht(en) van uw
zoon of dochter. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het lokaal van uw kind.
Hieronder volgt een overzicht:
De groepen 3 dinsdag 19 september om 19:30 uur.
De groepen 4 dinsdag 19 september om 19:30 uur.
De groepen 5 dinsdag 26 september om 19:30 uur.
De groepen 6 maandag 25 september om 19:30 uur.
De groepen 7 maandag 18 september om 19:30 uur.
De groepen 8 woensdag 20 september om (let op) 19:00 uur.
Deze avond duurt ongeveer 2 uur i.v.m. de aanwezigheid van een gastspreker m.b.t. het
voortgezet onderwijs.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 voeren dit jaar individuele gesprekken met ouders. De
leerkrachten nemen daartoe op korte termijn zelf het initiatief. U ontvangt zo spoedig mogelijk een
bericht. Hebt u vragen over één en ander; zoek contact met de leerkracht.
Leerling ziek, afwezig of met verlof?

Wilt u uw kind dan afmelden via de website van de school? Dat is een stuk praktischer dan
via de telefoon. Door een digitale melding te doen komt het automatisch bij de
administratie terecht en is de leerkracht sneller op de hoogte.
Bij voorbaat dank.
Gebruik deze link: http://www.nassauschool.nl/Ouders/Absentieverlof.aspx.
De schoolfotograaf

De ouderraad heeft dit jaar gekozen voor een nieuwe fotograaf
(https://www.schoolbeeld.nl/).
Deze komt volgende week op maandag 11 en dinsdag 12 september op
bezoek.
Er worden individuele en groepsfoto’s gemaakt.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin
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Dit is het programma:
Maandag
9:00 - 9:25 uur
groep 1a
9:25 - 9:50 uur
groep 1b
9:50 - 10:15 uur groep 1c
10:30 - 10:55 uur groep 2a
10:55 - 11:20 uur groep 2b
11:20 - 11:45 uur groep 2c
11:45 - 12:10 uur groep 3a
12:40 - 13:05 uur groep 3b
13:05 - 13:30 uur groep 3c
13:30 - 13:55 uur groep 4a
13:55 - 14:20 uur groep 6b

Dinsdag
groep 8a
groep 4c
groep 6a
groep 6c
groep 7a
groep 7b
groep 4b
groep 8b
groep 5a
groep 5b

Tijdens de schooltijden kunt u er vanzelfsprekend niet bij aanwezig zijn. Maar op maandagmiddag 11
september is er na half 3 ’s middags de gelegenheid om broertjes en zusjes op de foto te zetten. Dat
gebeurt aan de Graaf Adolfstraat. Tot 16:00 uur de schoolgaande broertjes en zusjes; daarna de
allerjongsten…
Er kan een wachtrij ontstaan; daarom is het belangrijk dat ouders aanwezig zijn, zich verantwoordelijk
voelen en toezicht houden.
Het gymrooster 2017 – 2018

Maandag

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

8:30 - 10:00 uur
10:15 - 11:45 uur
12:45 - 14:15 uur
8:30 - 10:00 uur
10:15 - 11:45 uur
12:45 - 14:15 uur
8:30 - 10:00 uur
10:15 - 11:45 uur
8:30 - 10:00 uur
10:15 - 11:45 uur
12:45 - 14:15 uur
8:30 - 10:00 uur
10:15 - 11:45 uur
12:45 - 14:15 uur

4c
7b
6a
5a
5b
3b en helft 3c (uitleg volgt)
8a
8b
4a
4b
3a en helft 3c (uitleg volgt)
7a
6c
6b

Als deze gymlessen gevolgen hebben voor het brengen en halen van uw kind, ontvangt u daar een apart
bericht van via de leerkracht.
Deze nieuwsbrief

krijgt u één keer per 2 of 3 weken op vrijdag in uw digitale brievenbus.
De school gebruikt daar het ouderportaal “DIGIDUIF” voor.
Hebt u nog geen toegang tot die website? Laat het de leerkracht weten en u krijgt een
nieuw aanmeldingsformulier.
Op http://www.nassauschool.nl kunt u oude nieuwsbrieven altijd nalezen via de menuoptie “School” en vervolgens “Nieuws” (www.nassauschool.nl/School/Nieuws.aspx).
Op diezelfde website vindt u ook de kalender met de jaarplanning. Deze is opgemaakt per maand. En
onderaan de kalender leest u het vakantie- en margerooster (www.nassauschool.nl/Kalender.aspx).
En voor de zekerheid leest u het hieronder ook nog.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin
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Definitief vakantierooster (inclusief margedagen)

Eerste schooldag
MARGEDAG TEAM
VCOG MARGEDAG
Herfstvakantie
Kerstvakantie
MARGEDAG TEAM
Extra vrije dag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
MARGEDAG TEAM
MARGEDAG TEAM
Laatste schooldag
Zomervakantie

maandag 4 september 2017
maandag 25 september
woensdag 18 oktober 2017
23 – 27 oktober 2017
25 december – 5 januari 2018
donderdag 25 januari 2018
vrijdag 23 februari 2018
26 februari – 2 maart 2018
30 maart – 2 april 2018
vrijdag 27 april 2018
30 april – 11 mei 2018
21 mei 2018
dinsdag 22 mei 2018
vrijdag 15 juni 2018
donderdag 19 juli 2018
23 juli – 31 augustus 2018

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.
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.

En ten slotte

De sponsorloop tijdens het eindejaarsfeest
in juli heeft ruim € 8.500 opgebracht. De
school verdubbelt dat bedrag. En dan komen
we al heel dicht bij de totale aanschafprijs.
Heel erg bedankt allemaal!
We hopen dat er binnenkort gestart kan
worden met de bouw van een door de
leerlingraad uitgekozen speeltoestel.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De volgende nieuwsbrief

wordt op donderdag 21 september 2017 naar uw mailadres gestuurd via DIGIDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 19 september 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

