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Vorige week donderdag was de Nassau voor onderwijs gesloten. De leerkrachten waren
niet aanwezig. Een aantal van hen bevond zich onder de 60.000 stakers in Den Haag en
het grootste deel bezocht het Stadspark voor de manifestatie in Groningen.
PO in actie (www.poinactie.nl) heeft wel het e.e.a. in gang gezet. En da’s belangrijk!
We willen immers allemaal duurzaam en kansrijk onderwijs voor onze kinderen nu en in
de toekomst.
Of de politiek de noodkreet oppakt, zal de komende tijd duidelijk worden.
Voor nu willen we alle ouders bedanken voor het begrip dat naar het team is
uitgesproken. We ervaren dit als een zeer sympathiek gebaar. Dank u wel!

terug naar begin
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Boekpromotie… Lezen is leuk!

De afgelopen dagen hebben de leerlingen de kinderboekenweek afgerond met de jaarlijks terugkerende
boekenmarkt.
Een prachtig gezicht om het enthousiasme en de interesse te zien rond het ruilen en (ver)kopen van
boeken. Want ondanks de digitale wereld blijft boeken lezen populair onder basisschoolleerlingen. En laat
dat vooral zo blijven…
Met het oog op het voorgaande, wil de school u graag nogmaals wijzen op de volgende actie: Wanneer de
kinderen van de 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 verzamelt. Over
20% van het totaalbedrag ontvangt de school een tegoed voor de schoolbibliotheek.
De actie loopt tot begin november.
Inmiddels zijn de eerste bonnen al op school ingeleverd. Wat fijn dat ouders ook in dit geval aan de school
denken!
Belangrijke data in de komende weken

Op woensdag 18 oktober
is de school voor de
leerlingen gesloten i.v.m.
een studiedag voor al het
personeel van de 11
VCOG scholen in
Groningen. Het thema
van de dag is rekenen en
wiskunde in de basisschool.
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Op vrijdag 13 oktober
en vrijdag 20 oktober
wordt er een vervolg
gegeven aan de
talentenochtenden
en -middagen.

De herfstvakantie
start op vrijdag 20
oktober om 12:00 uur
(groep 1- 4) en 14:30
uur (bovenbouw).

Uiterlijk woensdag 1
november ontvangt u
een uitnodiging voor de
tienminutengesprekken
met de leerkrachten.
Deze worden gehouden
in de week van 6 tot 9
november.
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Na de herfstvakantie…

Op dit moment wordt er druk gewerkt om de start van het
project “Nassau-onderzoekers” (meerbegaafdheid) en
spelbegeleiding (muziek) structureel op poten te zetten.
En dat gaat lukken; ook al was daar heel veel creativiteit
voor nodig (zie ook de vorige nieuwsbrief bij het onderwerp
“Speerpunten voor het komende cursusjaar”).
De lessen starten vanaf woensdag 1 november. Als uw kind
hiervoor in aanmerking komt, krijgt u daar een persoonlijk
bericht van via de leerkracht.
Ook maakt de school weer een start met de leerlingraad.
Eén voor het Paleis (groep 4 en 6) en één voor de
Nassaulaan (groep 5, 7 en 8).
In één van de volgende nieuwsbrieven stellen de leden zich
aan u voor.
Bent u altijd bereikbaar?

De dagelijkse openingstijden van de
Nassauschool zijn bij u bekend. In die
periode zijn de leerkrachten
verantwoordelijk voor uw kind.
Toch heeft het team u soms ook
onder schooltijd nodig. Bij een
ongelukje of ziekte is het ons beleid
dat er contact gezocht wordt met de
ouder(s). Daarom is het van belang
dat de school beschikt over actuele
naam-, adres- en woonplaats
gegevens (waaronder ook een
actueel telefoonnummer).
Is er in uw persoonlijke omstandigheden iets gewijzigd, laat het de school weten. Dat kan via een
DIGIDUIF-bericht aan de leerkracht of rechtstreeks naar de administratie via G.Brinker@vcog.nl.
Daarnaast blijven sommige leerlingen na 14:30 uur op school (bij een buitenschoolse opvangorganisatie).
Omdat het vaak jonge kinderen betreft, willen de leerkrachten graag weten door wie of welke instantie
de kinderen dan worden opgehaald. Wilt u dit tijdig doorgeven aan de groepsleerkrachten?
Het team hecht veel waarde aan een goede berichtgeving over en weer. Uw kind mag niet tussen wal en
schip raken…
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.
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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.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 3 november 2017 naar uw mailadres gestuurd via DIGIDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 31 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

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.
De betaling wordt gedaan via een 10-strippenkaart à € 90,-.
Drumles op maandag en gitaarles op dinsdag. Tijden: 14:30 uur of
15:15 uur.
Opgeven kan via j.supit@vcog.nl.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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