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Deze week: oudergesprekken

De afgelopen dagen was het een komen en gaan van ouders na schooltijd en in de
avonduren. Bijna voor alle verzorgers was er de mogelijkheid een gesprek te voeren met
de leerkracht(en). Waren er in september de kindgesprekken; nu waren de ouders aan
zet. Ouderbetrokkenheid in optima forma.
Mocht u op de één of andere manier geen gebruik gemaakt hebben van de uitnodiging?
Neem dan alsnog contact op met de juf of meester. Gewoon om uw kind optimale
ontwikkelkansen te bieden.

Tineke Langebeeke
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NIEUWSBRIEF
Volgende week dinsdag, 14 november 2017: meer muziek in de klas!

14 november is de dag waarop een
convenant wordt ondertekend in de
Oosterpoort. Er worden dan afspraken
omtrent structureel muziekonderwijs op
de basisscholen in Groningen
vastgelegd.
Ook onze school is uitgenodigd om
daarbij aanwezig te zijn. Zes
leerkrachten, meester Joop als
muziekdocent en 6 leerlingen van de
bovenbouw maken het mee!
Het wordt een hele happening waarbij
ook koningin Máxima aanwezig is.
Omdat het een feestelijke dag is, openen
we op de Nassauschool 14 november
gezamenlijk met (bijna) alle leerlingen op het plein aan de Graaf Adolfstraat. We gaan zingen en bewegen
vanaf 8:45 uur onder begeleiding van onze muziekdocent Joop Supit. Tenminste: als de weergoden dat
toestaan. Ouders kunnen bij deze gezamenlijke opening zijn. Net als bij de Kinderboekenweek in oktober.
Zingt u en beweegt u mee? Van harte welkom.
Talentenmiddagen

De afgelopen weken is op vrijdagen vanaf
groep 3 de start gemaakt. Vraag uw kind er
maar eens naar. Leerlingen konden zelf een
keuze maken uit verschillende workshops.
Soms kunst en cultuur (muziek, drama,
dans), maar ook sport (stoeien, bootcamp),
koken, knutselen (figuurzagen, textiel
verven) en meer…
Met dank aan alle ouders die de school geholpen hebben.
Begin december is de volgende serie van 3 lessen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Neem contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter.
Leuk om te weten

Afgelopen zaterdag deden er ruim 150
Nassauleerlingen mee aan de Plantsoenloop. En
ze waren in hun feloranje shirts goed te
herkennen.
Omdat ons hoofdgebouw aan het plantsoen
gelegen is, wordt de locatie elk jaar gebruikt als
verzamelplaats en omkleedruimte voor de
leerlingen. Een VIP behandeling eigenlijk. Enkele
ouders en leerkrachten zijn dan aanwezig om de
startbewijzen uit te delen, sporters van eten en
drinken te voorzien en de helden binnen te
halen…
Heel erg bedankt voor jullie support. En alle lopers: van harte gefeliciteerd met jullie prestatie.
Volgend jaar weer?
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Boekpromotie… Lezen is leuk!

De leerkrachten willen, beginnend bij de kleuters, alle leerlingen graag meer betrekken bij de
schoolbibliotheek. Het plan is om met hulp van bibliotheekouders elke 4 weken samen met de kinderen
nieuwe boeken uit te zoeken voor in de klas. De
bibliotheekouders halen dan steeds groepjes jonge kinderen uit
de klas en iedere kleuter kiest iets voor in de boekenbak. De
leerkrachten vullen dit aan met boeken passend bij het actuele
thema.
Op deze manier wil de school meer betrokkenheid creëren en
het leesplezier bevorderen. Er worden enkele nieuwe kasten op
school aangeschaft, zodat de boeken beter gepresenteerd
kunnen worden en in het zicht staan.
De school is erg blij met de toezegging van de ouderraad dat de
aanschaf van deze kasten en een deel van de inhoud voor een bedrag van € 2.000 bekostigd zal worden
vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Een oproep namens de werkgroep schoolbibliotheek

Een van onze speerpunten dit jaar is het up-to-date brengen van onze
schoolbibliotheek.
We willen graag het leesplezier bevorderen door een meer gevarieerd aanbod
aan boeken aan te bieden in alle groepen. Zoals u hierboven kunt lezen worden
er bibliotheekkasten aangeschaft en deze zouden we graag voor een deel vullen
met veel nieuwe prentenboeken. Voor de midden-en bovenbouw willen we
graag de bestaande kasten aanvullen met aantrekkelijke leesboeken.
Hebt u thuis nog nette boeken staan die niet meer gelezen worden, dan zijn ze
op school van harte welkom. We zoeken informatieve boeken voor de groepen
1 t/m 8, prentenboeken, stripboeken en leesboeken voor de groepen 3 t/m 8.
De boeken kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Bij voorbaat alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.
Data om vast te onthouden:

Vrijdag 1 december
Dinsdag 5 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 20 december

Start tweede ronde talentenmiddagen.
Sinterklaasviering op school.
Mogelijk nieuwe datum landelijke stakingsdag basisonderwijs.
Kerstviering op woensdag d.m.v. een lichtjestocht in de avonduren.

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
(indien nodig) zo spoedig mogelijk contact gezocht
wordt met de ouder(s). Daarom is het van belang
dat de school beschikt over actuele naam-, adresen woonplaatsgegevens (waaronder ook een actueel mobiel 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.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

NIEUWSBRIEF

En ook weer …
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 1 december 2017 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF. Daarin meer informatie over
de sinterklaasviering (dinsdag 5 december) en de lichtjestocht met Kerst (woensdag 20 december).
Kopij uiterlijk dinsdag 28 november 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

Namens de Ouderraad: De weggeefkast

Sinds enige tijd staat er op de eerste verdieping van het Paleis (gelijk
na de entree rechts) een weggeefkast. Deze kast is bedoeld om
zaken als boeken en spelletjes, die thuis niet meer gebruikt worden,
te delen met anderen. Je kunt de spullen anoniem in de kast
achterlaten.
Het is de bedoeling dat de spullen nog bruikbaar zijn. De boeken
mogen gelezen zijn, maar niet uit elkaar vallen. En het speelgoed
graag compleet, zodat er nog goed mee gespeeld kan worden.
Mocht iemand hier iets van kunnen gebruiken dan mag het gratis
meegenomen worden. Dus: wees welkom om iets achter te laten,
zodat een ander er weer plezier van kan hebben.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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