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Is uw kind ziek?
Bij voorkeur via de website onder:
Leerling ziekmelden
Of anders afmelden op:
050-3180436
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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Dinsdag, 14 november 2017: Meer muziek in de klas
Wat een mooie groep waren we samen!
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De sinterklaasviering
Een bericht van de Sintcommissie
De Goedheiligman is weer in het land! Zal hij dit jaar onze school ook weer bezoeken? En wie zal er met
hem meekomen?
We hopen en verwachten dat Sint en zijn Pieten dinsdag 5 december langskomen aan de Graaf
Adolfstraat. Hoe gaat dat in zijn werk?
De leerlingen worden deze dag op de normale tijd in de klas verwacht en lopen vervolgens na half negen
met hun leerkracht naar de plek waar Sint ontvangen wordt. Natuurlijk zijn ook dan de ouders van harte
welkom! We verwachten Sint rond 9 uur.
U kunt, nadat u uw kind in de klas heeft gebracht, op het plein wachten en genieten van live sinterklaasmuziek. Meester Joop, de muziekdocent is daarbij aanwezig; dus succes verzekerd!
De groepen krijgen allemaal een eigen plek om Sint op te wachten op het schoolplein. We willen de
ouders vragen om achter de leerlingen te gaan staan, zoals iedereen inmiddels wel gewend is. Op deze
wijze wordt het zicht van de jongeren niet beperkt.
Het plan is dat Sinterklaas alle groepen 1 - 5 aan de Graaf Adolfstraat bezoekt, en daarna de Pieten nog
even langskomen bij de bovenbouwgroepen aan de Nassaulaan. We hopen op een gezellig
sinterklaasfeest en zijn erg benieuwd naar de avonturen van Sint en zijn makkers op onze school!
Het organisatiecomité verwacht dat rond 9:10 uur de intocht op het schoolplein wordt afgesloten.
En nu maar hopen dat de weergoden meehelpen om de intocht op de Nassau te laten slagen!

Kerstviering 2017
Een vooraankondiging van de Kerstcommissie

Dit jaar vieren we het kerstfeest op woensdag 20 december. De meesters, juffen en kinderen zorgen voor
een sfeervolle lichtjestocht door de wijk, waarbij onderweg verschillende scenes van het kerstverhaal uit
de Bijbel te zien zullen zijn. Aansluitend organiseert de Ouderraad een gezellig samenzijn op het plein aan
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de Graaf Adolfstraat, waar ook de schoolband acte de présence zal geven! Houdt u dus woensdag 20
december vanaf 17:00 uur alvast vrij in uw agenda!
Voor deze tocht hebben we heel veel schone
glazen potjes nodig. Wilt u deze voor ons sparen
en afleveren in het Monument of aan de
Nassaulaan? Vanaf dinsdag 5 december staat er in
beide hallen een winkelwagen klaar waarin u uw
verzameling kwijt kunt. Alvast bedankt!
U krijgt nog een officiële uitnodiging met daarin
alle details voor de lichtjestocht (waaronder ook
de starttijd).
En ten slotte nog dit: het is zo passend wanneer u
en uw kind tijdens de tocht een lichtje dragen. Dat kan bijvoorbeeld een lantaarntje of een fietslampje
zijn. Maar ook de lampion van Sint Maarten is erg leuk! Bewaart u die daarom nog even als dat kan…

Dinsdag 12 december mogelijk nieuwe datum landelijke stakingsdag basisonderwijs
Leraren, schoolleiders en besturen in het primair onderwijs
waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte-3. Het
nieuwe kabinet investeert weliswaar, maar de investeringen
zijn niet hoog genoeg en komen te laat. Het kabinet zal
bijvoorbeeld pas vanaf 2021 het geoormerkte bedrag in het
verlagen van de werkdruk investeren.
Willen we in de toekomst kunnen rekenen op voldoende
instroom van nieuwe leerkrachten, dan moet er iets gedaan
worden aan de aantrekkelijkheid van het beroep en het salaris.
Alle organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek
gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. Daarin is een ultimatum
gesteld. Er dreigen nieuwe acties. Uiterlijk volgende week wordt een antwoord
verwacht van de minister. Zal het kabinet 1,4 miljard euro vrijspelen? Zo niet, dan volgt er op dinsdag
12 december een landelijke staking.
U hoort zo spoedig mogelijk of een en ander consequenties zal hebben voor uw kind(eren) en uzelf.
De VCOG houdt u t.z.t. via een extra Nassau-digiDUIF bericht op de hoogte…

De schoolbibliotheek
Een werkgroep is druk bezig met het up-to-date
maken van de bibliotheek in de verschillende
gebouwen.
Tijdens
de
afgelopen
Kinderboekenweek was er een actie van
Boekhandel Riemer. Deze actie hield in dat de
aankoopbonnen van de bij Riemer gekochte
kinderboeken op school konden worden
ingeleverd. De Nassauschool kreeg de kans voor
een percentage van het totaalbedrag aan
gekochte boeken nieuwe boeken aan te schaffen.
Aan deze actie is door veel ouders deelgenomen,
want we hebben voor een bedrag van €176,20
nieuwe boeken kunnen kopen! Er zijn
Sinterklaasboeken gekocht voor de onderbouw en voor de middenbouw zijn er informatieve boeken
aangeschaft. En dit is nog maar het begin! We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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Ook zijn de leerlingen nog steeds blij met boeken die bij u thuis niet meer gelezen worden. U kunt ze
inleveren bij de leerkracht.
Alvast bedankt voor de medewerking.

De twee leerlingraden van de Nassauschool
De leerlingenraad van het Paleis (groep 4 en 6) bestaat
uit Bernd, Mila, Nathalie, Jim, David en Mimi. Hun
ideeën voor de Graaf Adolfstraat zijn: meer planten,
meer stelten, meer samenwerken, meer bewegen,
voetbaldoeltjes en meer proefjes doen. Ze gaan
meehelpen om het uit te voeren.

Voor groep 5, 7 en 8 aan de Nassaulaan zitten Gijs, Sterre, Casimir,
Andrew, Thijs en Gavin in de leerlingraad.
Enkele onderwerpen die in de eerste vergadering aan de orde zijn
gekomen: veiligheid, rommel opruimen, aanschaf nieuwe boeken,
frisse wc’s en het voorkomen van pesten.

Talentenmiddagen

Op vrijdagmiddag 1 december start een nieuwe ronde workshops voor de groepen 5 - 8.
Nieuwsgierig naar de onderwerpen? Dit zijn de mogelijkheden waar leerlingen op kunnen inschrijven:
haken, muziek, poëzie, programmeren (microbit), een stripverhaal maken, de ruimte, figuurzagen,
schilderen, bootcamp en een vreemde taal (Duits, Engels of Frans).
info@nassauschool.nl
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Te laat om uw kind op te halen?
Als een leerling niet op school kan komen, verwachten we van de ouder(s) een
bericht. Het meest praktisch voor de schoolorganisatie en de terugkoppeling naar
de leerkracht is het invullen van het formulier op de website van de school.
Ga naar http://www.nassauschool.nl/Ouders/Absentieverlof.aspx; verstuur uw
bericht en de gegevens komen automatisch via een computerprogramma op het
beeldscherm van de meester of juf.
Telefonisch afmelden is minder handig; de school is ‘s morgens vroeg vaak moeilijk
bereikbaar. Er is namelijk maar één inkomende lijn. En met de schaarste onder de
personeelsleden is de schooladministratie niet elk moment van de dag in bedrijf.
Wat te doen als u te laat bent om uw kind(eren) op te halen? Doordat het verkeer
tegenzit of door pech u vertraging hebt?
Ouders bellen dat rond half 3 (of soms ook later) naar school om te melden dat ze te
laat zijn. Ook op die momenten (bij het uitgaan van de school) kunnen we niet
verzekeren dat de telefoon wordt opgenomen. Contact is dan niet direct mogelijk en
dat kan een vervelend gevoel geven. In zulke gevallen kan het handiger zijn een
ouder te bellen waarvan u zeker weet dat die ook een leerling uit dezelfde groep ophaalt en dus op het
schoolplein een helpende hand kan zijn…
Wissel dus gegevens aan elkaar uit. Het is maar een tip.

Nieuws over de goede doelen waar op school voor gespaard wordt…
Net als vorig jaar, zamelen de leerlingen dit jaar geld in voor World
Vision.
Via deze organisatie steunen wij twee kinderen in de
basisschoolleeftijd. De twee adoptieleerlingen heten Ivan en Vivian
en komen uit Oeganda.
Ivan woont bij zijn ouders die allebei geen werk hebben. Hij heeft
drie broers en één zus.
Vivian woont bij haar opa en oma, haar ouders hebben haar in de
steek gelaten. Ze heeft een broer en een zus.
Daarnaast sparen we voor de inmiddels bekende doelen:
 Stichting Edukans - werkt aan meer en beter onderwijs in
ontwikkelingslanden.
 Oxfam Novib - werkt aan een rechtvaardige wereld zonder
armoede.
 Weeshuis Blessed Generation in Malindi (Kenia) via stichting
Spirit of Faith
Wij sparen met de kinderen op woensdagochtend. Met 10 cent in
de week komen we al een heel eind. Maar meer mag natuurlijk ook.
Helpt u mee?!

Jannet Cumberbatch en Roelof Haas gaan de Nassauschool verlaten…
Op donderdag 21 december nemen we afscheid van bovengenoemde collega's.
Beiden zijn jaren in dienst geweest van de Nassauschool als respectievelijk onderwijsassistente en
conciërge. Jannet en Roelof gaan met pensioen. Binnen de school zullen we ze alletwee op passende
wijze uitzwaaien.
Wilt u ze als ouder nog de hand drukken? Dat kan informeel op donderdagmiddag gelijk na half 3 in het
lokaal van Petra aan de Nassaulaan.
Van harte welkom!
info@nassauschool.nl
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En natuurlijk ook nog dit…
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 22 december 2017 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 19 december 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.
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