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Goede feestdagen gewenst en een prettige vakantie

Afgelopen week vierden we met elkaar het Kerstfeest 2017. Heel veel ouders kwamen
met hun kind(eren) mee. Wat een grote
groep Nassau-familie bij elkaar. Een lang
lint van licht meedragende mensen door
het Noorderplantsoen en de Oranjewijk.
Bedankt voor uw aanwezigheid. Het was
een mooie belevenis. En een fijne
gedachte om in gezamenlijkheid het jaar
2017 af te sluiten.
De komende twee weken is de school
gesloten en hebben alle leerlingen
vakantie.
Het hele Nassauteam wenst ieder gezin
en elke leerling betekenisvolle feestdagen toe. Tot maandag 8
januari 2018. En alvast een gelukkig en gezond nieuwjaar
gewenst!

terug naar begin
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Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen

Op zondag 24 december 2017 organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale kerstvoorstelling
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk omgetoverd tot een levende
kerststal met een echte ezel! Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude kerstverhaal.
Amateurtoneelspelers en leden van de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de
engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria en hun pasgeboren kindje Jezus.
Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst.
Er zijn dit jaar twee voorstellingen. De eerste is om 18:00 uur, de tweede om 19:30 uur.
De toegang is gratis, met collecte na afloop. Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl.
Meer informatie: Desiree Bosch, telefoon 050 - 549 05 94 of 06 - 25 15 31 32.
De Zilveren weken

De Nassauschool is aan het begin
van dit schooljaar in september
gestart met 'De Gouden weken'.
Toen heeft de leerkracht van uw
kind extra aandacht besteed aan
de groepsvorming en de sociaalemotionele ontwikkeling van de
leerlingen.
Deze aanpak krijgt na de kerstvakantie een vervolg in 'De Zilveren weken'. Dan wordt er opnieuw veel
gewerkt in alle klassen aan het groepsproces d.m.v. gesprekken, spelvormen of oefeningen. Het
onderwijsteam van de Nassauschool vindt het van groot belang dat elk kind met veel plezier naar school
gaat en zich prettig en veilig voelt in zijn of haar groep.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Het nieuwe jaar 2018

Als een schooljaar in tweeën gedeeld zou kunnen
worden, zit de knip in de maand februari. Het is de
overgang naar de tweede periode.
Meestal worden er elk jaar aan het begin van het tweede
deel in onze schoolorganisatie een aantal veranderingen
doorgevoerd. Zo start er op maandag 5 februari een
nieuwe instroomgroep. De zevende kleutergroep. Door
ruimtegebrek zal dat gebeuren in het Paleis. Deze extra
groep zorgt ook weer enkele omzettingen op personeelsgebied en groepsindeling. Mochten deze
wijzigingen betrekking hebben op de groep van uw zoon of dochter, dan krijgt u daar in de eerste twee
weken na de kerstvakantie een digiDUIF-bericht over. Krijgt u geen bericht, dan blijft alles bij het oude.
Februari is ook de maand van de rapporten en oudergesprekken. U vindt de data in de jaarkalender:
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx.
In de volgende nieuwsbrief meer informatie daarover.
www.nassauschool.nl

Op de website van onze school zijn in de afgelopen weken
een aantal documenten toegevoegd of aangepast. Onder
andere het pestprotocol, informatieboekje, de
klachtenregeling, het jaarplan en het jaarverslag.
Geïnteresseerd? U vindt ze via het menu “Documenten” of via
de volgende link
http://www.nassauschool.nl/Documenten.aspx.
Tegelijkertijd zijn ook een aantal teksten onder “School” veranderd. U leest de visie van de school,
ontdekt de teamfoto en vindt de nieuwsbrieven van de afgelopen maanden overzichtelijk in pdf-formaat.
De komende weken zullen foto’s en lay-out verder worden aangepast.
Hebt u tips of opmerkingen? Mail het naar info@nassauschool.nl.
Gebrek aan invallers

Het is en blijft bijna een onmogelijkheid om
tijdens afwezigheid van een leerkracht een
duurzame vervanging te regelen. Vaak is het
lastminutewerk en soms staat de school voor
het dilemma “opsplitsen of naar huis”.
Meestal kiezen we voor de eerste optie. In
de groepen 1 tot en met 4 en 6 aan de Graaf
Adolfstraat biedt dat meestal wel een
mogelijkheid. Daardoor kan het echter wel
voorkomen dat er in incidentele gevallen in
één week meer dan twee verschillende
leerkrachten voor een groep staan.
Natuurlijk heeft dat niet de voorkeur, maar
er is dan echt sprake van overmacht. Als
opsplitsen geen mogelijkheid is (groepen aan de Nassaulaan worden in zo’n geval groter dan 35
leerlingen) wordt gevraagd uw kind thuis te houden. Tot nu toe is dat vanaf september 2017 zo’n 5 keer
gebeurd. Geen schoonheidsprijs, eerder een zwaktebod. Mocht deze laatste optie (opvang thuis)
voorkomen, dan wordt u daar minimaal de avond van tevoren van op de hoogte gebracht via digiDUIF.
Het invalprobleem heeft onze ruime aandacht. Tijdens elke MR-vergadering wordt de stand van zaken
besproken met de medezeggenschapsraad.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Nieuwe leerlingen?

Dankzij het hanteren van ons postcodebeleid, konden we tot op heden alle leerlingen die werden
aangemeld een plek bieden bij ons op school.
Deze situatie is nu gewijzigd. Vanaf 1 januari 2018 zijn we genoodzaakt om te werken met een tijdelijke
wachtlijst. Dit betekent dat we het lopende schooljaar geen mogelijkheid meer hebben voor nieuwe
instroom van 4-jarigen. In februari 2018 start een instroomgroep waarvoor inmiddels zoveel
aanmeldingen zijn, dat besloten moest worden om in deze groep geen nieuwe leerlingen meer toe te
laten.
Het starten van nog een extra instroomgroep in mei of juni is helaas geen optie, aangezien we er geen
lokalen en extra financiële middelen voor hebben.
Dit betekent dat er pas in het nieuwe schooljaar, 2018-2019, weer plek ontstaat. Mocht uw zoon of
dochter geboren zijn op of na 1 juni 2014 en woont u binnen ons voedingsgebied, dan nodigt de school u
van harte uit om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek. Graag wil de schoolleiding
minimaal een half jaar van tevoren in beeld hebben hoeveel aanmeldingen er zijn. U kunt Marleen
Vlaanderen mailen of bellen, m.vlaanderen@vcog.nl of 050 - 360 40 60.
Mocht uw zoon of dochter in de periode van 1 januari tot en met 31 mei 4 jaar worden en u woont
binnen ons voedingsgebied, dan kunt u ook contact opnemen. Uw kind komt dan op een wachtlijst
terecht. Mocht er tussentijds toch ruimte ontstaan, dan kunnen we het mogelijk een plek aanbieden bij
ons op school. Hiervoor kijken we naar de aanmeldingsdatum. Dit contact verloopt ook via Marleen
Vlaanderen.
Een bericht van de ouderraad

Zaterdag 7 april 2018 organiseert
de ouderraad een ouderavond
2.0!
Het is tijd voor een gezellig
(dans)feest. En dat vindt plaats in
Het HeerenHuis. DJ Wolter zal de
muziek verzorgen.
Meer informatie volgt in het
nieuwe jaar, maar noteer de
datum vast in je agenda, want
deze ouderavond wil je niet
missen!
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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.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 19 januari 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 16 januari 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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