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Studiedag 25 september 2017

Afgelopen maandag was de Nassauschool voor de leerlingen gesloten. De leerkrachten
hadden een studiedag. Een deel van de dag evalueerde het team de start van het nieuwe
schooljaar (de gouden weken). En het middagdeel stond in het teken van de plannen van
de activiteiten voor de komende periode.
Wat leverde het op?
 Een rustige start van het schooljaar waarin niet alleen de leerstof uit boeken centraal
staat.
 Extra aandacht voor verhoudingen en groepsregels is een goede investering voor
later in het jaar.
 De gouden weken krijgen een
vervolg in januari middels de
zilveren weken.
 Het pestprotocol wordt
besproken binnen de MR en
komt vervolgens op de website
van de school.
 De methode sociaal emotionele vorming wordt structureel in elke klas toegepast.
 Het voeren van kindgesprekken (zie vorige nieuwsbrief) zal tijdens het jaar doorgaan.
Het levert veel informatie op over het kind en het wekt over en weer “vertrouwen”.
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Visie: met onderstaande tekst gaan we concreet verder om de Nassauschool richting te geven voor de
toekomst.
Wij zijn nieuwsgierig naar.... onze leerlingen en het verhaal dat zij te vertellen hebben. Eigenheid staat
hoog in het vaandel, het is onze taak om alle leerlingen te zien. Het is onze verantwoordelijkheid om ze
voor te bereiden op een leven in de maatschappij van nu en de toekomst.
Dit doen we door bij te dragen aan het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van sociale
vaardigheden. We reiken brede kennis aan en geven kinderen de ruimte om zich vaardigheden zoals
kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend handelen eigen te maken.
Ieder kind is uniek en beschikt over talenten. Het benutten van gegeven talent en het ontwikkelen van
persoonlijke, unieke eigenschappen bevorderen de eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het
welbevinden van de leerling.
Onze missie is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid te blijven stimuleren om vanuit daar te komen
tot leren en ontwikkelen.
Speerpunten voor het komende cursusjaar:










Het team vindt Kunst en Cultuur (creativiteit) van wezenlijke waarde en profileert zich ermee. Een
onderdeel daarvan is muziek.
Op de Nassau is een muziekdocent die lessen geeft in alle groepen en ook op het gebied van
spelbegeleiding (individueel) kan ondersteunen waar dat nodig is.
Er is de wil specifieke aandacht te geven aan leerlingen met een bijzonder talent.
Daarom zijn er een viertal periodes in het jaar speciale talentenmiddagen. De eerste periode begint
volgende week.
Daarnaast is er structurele aandacht voor meerbegaafdheid.
Dit laatste onderdeel is nog niet startklaar en is in ontwikkeling. Er zijn opstartproblemen i.v.m. de
invalproblematiek en het daaraan gekoppelde tekort aan leerkrachten.
We gaan op zoek naar creatieve oplossingen… Later meer daarover!
Ook dit jaar worden er vanaf groep 2 programmeerlessen gegeven in samenwerking met de Hanze
Hogeschool.
Door de sterke groei in de onderbouw wordt fors ingezet op een goede start van de jongste leerlingen
en een doorgaande lijn van de kleuters naar de groepen 3.
Om het lezen te bevorderen wordt in de schoolbibliotheek geïnvesteerd.
Vanaf groep 5 worden de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) komend jaar
thematisch en geïntegreerd aangeboden. Het betreft een weloverwogen experiment. De MR is
hierover geïnformeerd en heeft instemming gegeven.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Kinderboekenweek, start 4 oktober 2017

Volgende week woensdagmorgen begint op school de Kinderboekenweek.
Als het weer het toelaat openen we met alle leerlingen dit feest op het plein
aan de Graaf Adolfstraat. En u als ouder kunt daarbij zijn. We verwachten rond
8:45 uur te starten. U bent dus van harte welkom.
De groepen 3 en 4 hebben op dinsdag 10 oktober, tussen 9:00 uur en 10:00
uur, een boekenruilmarkt in het Paleis.
De groepen 5 t/m 8 houden op donderdag 12 oktober aan de Nassaulaan een
boekenmarkt. De groepen 6 lopen ’s ochtends naar de Nassaulaan en maken
gebruik van de hal en de personeelskamer. De kinderen krijgen de
gelegenheid om tussen 9:00 uur en
10:00 uur hun oude boeken te ruilen
en te verkopen.
Daarnaast wil de school u graag wijzen op de volgende actie:
Wanneer de kinderen van Nassauschool tijdens de
Kinderboekenweek of de herfstvakantie bij boekhandel Riemer
aan de Nieuwe Ebbingestraat 1 in Groningen een kinderboek
kopen ontvangt de school een tegoed om de schoolbibliotheek
aan te vullen.
Hoe het werkt?
Bij aankoop van een kinderboek ontvangt uw kind of de ouder
een kassabon. Dit betaalbewijs kan vervolgens worden
ingeleverd bij de juf of meester. Alle bonnen worden door de
school verzameld. Over 20% van het totaalbedrag ontvangt de
school een tegoed voor de schoolbibliotheek.
De actie loopt tot begin november.
Hebt u het nieuwe speeltoestel al gezien aan de Nassaulaan?

De totale herinrichting van het schoolplein is voor een derde deel gerealiseerd uit de inkomsten van de
sponsorloop. Met dank aan alle leerlingen die daar heel goed hun best voor hebben gedaan.
Donderdag 5 oktober staking…

De leerkrachten uit het
basis-, speciaal basisen speciaal onderwijs
hebben zich verenigd in
het ‘PO-front’. Het POfront wil dat in het
regeerakkoord extra
geld wordt vrijgemaakt
voor onder andere een
eerlijke en rechtvaardige salariëring in het primair onderwijs en het
verminderen van werkdruk. Dit om het vak van leerkracht
aantrekkelijker te maken voor jonge mensen met een
onderwijspassie, ervaren medewerkers te behouden voor het
onderwijs en het dreigende lerarentekort af te wenden.
Zowel de Nassauschool als het schoolbestuur van de VCOG
ondersteunen deze doelstellingen. De school is dus op 5 oktober
dicht. Veel medewerkers gebruiken hun recht om te staken.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Dit betekent dat u voor uw kind(eren) op 5 oktober zelf oppas of opvang moet organiseren.
Wellicht gaat uw kind naar de (voorschoolse) opvang. In dat geval kunt u met die organisatie afstemmen
of zij mogelijk voor deze dag extra opvang aanbieden. De eventuele kosten die dit met zich meebrengt
zijn voor uw eigen rekening.
De school is zich bewust dat de staking voor u ongemak kan opleveren en betreurt dat. Desondanks
hopen wij dat u begrip heeft voor de actie.
Brengen en halen van de leerlingen op twee verschillende locaties…

Het was de eerste weken een heel gedoe om de goede routes en ritmes
te vinden. Met name voor ouders die hun kinderen zelf brengen en
halen en dagelijks naar verschillende gebouwen fietsen of lopen.
Inmiddels is iedereen gewend en zijn de meeste praktische problemen
opgelost.
Maar nu zo langzamerhand de wintermaanden en donkere tijden er
aan komen, kan het voorkomen dat er “vertraging op een lijn” zit. In
zo’n geval is het handig met de leerkracht in contact te treden en te
zoeken naar een passende oplossing. Maar altijd geldt: laat het veilig
zijn voor de kinderen!
Muzieklessen na schooltijd?

De muzieklessen van meester Joop na schooltijd zijn weer
begonnen.
Voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn er
beginnerslessen gitaar of drum. Het kind leert noten lezen,
akkoorden en (samen) liedjes spelen.
De lessen zijn groepslessen van maximaal 4 kinderen. Een
les duurt 25 minuten. Drumles op maandag en gitaarles op
dinsdag.
Tijden: 14:30 uur of 15:15 uur.
De betaling wordt gedaan via een 10 strippenkaart à € 90,-.
Opgeven kan via j.supit@vcog.nl.
Aanmelden van uw zoon of dochter

Regeren is vooruitzien, daarom het verzoek om broertjes of zusjes die dit schooljaar 4
worden zo snel mogelijk op te geven, mocht u dit nog niet gedaan hebben.
Belangrijk voor ons om te weten, want zo kunnen we een inschatting maken wanneer de
instroomgroepen 'vol' lopen en we eventueel een extra kleutergroep kunnen starten.
Graag aanmelden bij Marleen Vlaanderen, m.vlaanderen@vcog.nl.
Wie kan ons helpen?

U kent ze wel, de rode fietsen en karren waarop onze jongste
leerlingen over het plein rijden.
Doordat ze intensief gebruikt worden, zijn er een aantal aan
reparatie toe.
Kunt u lassen of kent u iemand die dit kan, dan horen wij het
graag. Een mailtje kunt u sturen naar Marleen Vlaanderen,
m.vlaanderen@vcog.nl.

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 13 oktober 2017 naar uw mailadres gestuurd via DIGIDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 10 oktober 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

Een belangrijk bericht van de schoolfotograaf

Graag goed lezen!
Op 11 en 12 september hebben wij (SchoolBeeld) uw kind(eren) gefotografeerd.
Helaas is er bij het uploaden in ons systeem een onherstelbare fout opgetreden
zodat er foto’s verloren zijn gegaan. Wij bieden dan ook onze welgemeende
excuses aan.
Omstreeks vrijdag 6 oktober worden er door ons zogenaamde inlogkaarten
verstrekt. Hierop staat een code en wachtwoord waarmee u toegang heeft tot
uitsluitend de foto’s van uw kind(eren). Op deze inlogkaarten staat een
individuele afbeelding van het betreffende kind.
Mocht er op de door u ontvangen inlogkaart geen of alleen een broertje/zusje
foto staan, dan zijn de individuele foto’s verloren gegaan.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Waarschijnlijk geldt dat voor een aantal leerlingen uit de groepen 8a, 4c, 6a, 6c, 7a, 7b, 4b, 8b, 5a en 5b.
Als oplossing hiervoor gaan we -als de foto’s van uw kind missen- dit herstellen op maandag 9 oktober
aanstaande.
U heeft de inloggegevens dan al in uw bezit en kunt naar verwachting de foto’s dan uiterlijk de 13e
oktober online zien.
Wij gaan er vanuit u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, John van Os & Kristi Jungcurt, schoolfotograaf.
Ingezonden bericht vanuit de medezeggenschapsraad

De eerste MR vergadering van dit schooljaar is geweest. Het afgelopen
jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Communicatie, ouderparticipatie, evaluatie pilot Engelse les, de start
van de leerlingenraad en de invalproblematiek.
Voor het komende jaar zijn de speerpunten: huisvesting, vervanging bij
een zieke leerkracht, de inhoud van het onderwijs, een enquête naar
het welbevinden en het gebruik van de sociale media op school.
Ingezonden bericht van de ouderraad: de Avondvierdaagse

De eerste editie van de Nassauschool avond4daagse was een groot succes. Mede dankzij de hulp van
sponsors, verzorgers en verkeersregelaars.
De ouders van de organisatie hebben er hard aan gewerkt en de meesten gaan er in 2018 weer
enthousiast mee door.
Heb jij zin om te helpen organiseren? Kom dan naar de vergadering op dinsdag 21 november om
19:30 uur aan de Nassaulaan. Of stuur een bericht naar or@nassauschool.nl.
Ingezonden bericht namens de GGD

Iedere eerste maandag van de maand is de jeugdverpleegkundige aanwezig op de Nassauschool in de
onderbouw. Beginnend op maandag 2 oktober van 8:30-9:30 uur.
Haar naam? Tineke Langebeeke, Jeugdverpleegkundige GGD, WIJ Selwerd, Eikenlaan 288 -6, 9741 EW
Groningen, 050 3 67 42 20 of mobiel 06 31631942. Per mail: Tineke.langebeeke@ggd.groningen.nl.
Ze is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
Bezoek ook onze website: https://wij.groningen.nl/selwerd
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen.
Behalve dit contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder
echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding en over gezondheid.
Vragen stellen kan óók via WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: https://ggd.groningen.nl/
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