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Al twee weken op weg in het nieuwe jaar…

De kerstviering in de vorm van een lichtjestocht ligt nog vers in het geheugen, toch is het
in de tijd weer een maand verder; 2018 is al twee schoolweken op weg. En het lijkt of er
geen kerstvakantie is geweest.
De ritmes zijn weer opgepakt. De leerlingen en de
leerkrachten zijn gestart met de tweede helft van het
jaar.
En meestal verandert er dan één en ander in verband
met de start van een extra (zevende) kleutergroep. Ook
dit keer weer. Hier en daar vinden wat personeelswisselingen plaats.
Mocht dat bij u zoon of dochter in de groep het geval zijn, dan bent u daar de afgelopen
week apart via digiDUIF over geïnformeerd. En als u daar vragen over hebt, dan weet u
de school te vinden.
De Zilveren weken

Vorige week maandag is in alle groepen gestart met een
vervolg van “de gouden weken” die in september vorig
jaar gehouden werden. Vraag uw zoon of dochter er maar
eens naar.
“De Zilveren weken” zijn bedoeld om (opnieuw) met alle
leerlingen extra aandacht te besteden aan de
groepsvorming in de breedste zin van het woord.
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Elke dag zijn er een aantal activiteiten die te maken hebben met het groepsproces: gesprekken,
spelvormen of oefeningen. Kernwoorden daarbij zijn: zelfkennis, emoties, relativering, zelfvertrouwen,
zelfbeheersing, keuzes maken, verplaatsen in de ander, omgaan met verschillen, weerbaarheid ,
samenwerken en (kritisch) omgaan met media informatie (waaronder internet).
We vinden het als Nassauschool van groot belang dat elk kind met veel plezier naar school gaat en zich
prettig en veilig voelt in zijn of haar groep.
Studiedag 25 januari 2018

Op donderdag de 25e is de school voor de leerlingen
gesloten. Dat is aan het begin van dit cursusjaar al aan u
doorgegeven en staat ook op de jaarkalender van de website.
Het hele schoolteam zit die dag zelf in de schoolbanken.
Thema van die dag:
De uitdaging voor een leerkracht ligt in het bereiken van
iedere leerling in zijn of haar groep. Zonder verbinding ofwel
effectieve communicatie geen of weinig resultaat! Termen als
passend onderwijs, het bieden van optimale
ontwikkelmogelijkheden voor ieder kind zijn prachtig!
Maar wat vraagt dat van de school, de organisatie, de
directie en de leerkracht? Waarin kan het team van de Nassauschool het verschil maken voor kinderen in
de Oranjewijk?
Om te onthouden:







De komende twee a drie weken worden er in de meeste groepen een aantal
landelijke CITO toetsen afgenomen.
Uiterlijk maandag 12 februari krijgt u van de leerkracht een uitnodiging om
u in te schrijven voor de tienminutengesprekken.
Vrijdag 16 februari ontvangen de leerlingen hun rapport.
De week erna (19 – 22 februari) zijn de oudergesprekken.
De school is op vrijdag 23 februari gesloten; de week erna is de
voorjaarsvakantie.

Op tijd komen

De kortste dag van het jaar ligt al bijna een
maand achter ons. De dagen worden weer
langer; het wordt al merkbaar eerder licht.
Kortom: opstaan zou al iets makkelijker
moeten worden. Maar da’s niet elke dag te
merken. Natuurlijk is het druk in het centrum
van Groningen ’s morgens vroeg! Maar dat
geldt voor ons allemaal. De schooldeuren gaan
open om kwart over 8. Vanaf dan is iedereen
welkom. Komt u na half 9 dan is dat storend
voor de leerkracht die met alle leerlingen op
tijd wil beginnen. En op tijd is om half 9. Wilt u
daar echt rekening mee houden. Meer weten of lezen? Vind het hier.
De school is verplicht “laatkomers” te registreren en inzicht te geven in de absentenregistratie op verzoek
van de leerlingambtenaar. Laten we elkaar het niet onnodig moeilijk maken…
Helpt u mee?
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.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 16 februari 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 13 februari 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/Maandbrief.aspx.

Berichten
In relatie tot de school

Een bericht van de ouderraad

Zaterdag 7 april 2018 organiseert de
ouderraad een ouderavond 2.0! Voor
de ouders is het tijd voor een gezellig
(dans)feest.
Het vindt plaats in Het HeerenHuis.
DJ Wolter zal de muziek verzorgen.
Meer informatie volgt binnenkort,
maar noteer de datum vast in je
agenda, want deze ouderavond wil je
niet missen!

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

terug naar begin

NIEUWSBRIEF
Spel- en Praatgroep KIES

Bij de spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) kunnen kinderen de scheiding beter
leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met wat ze moeilijk vinden
aan de scheiding.
Deze training voor kinderen vanaf 6-12 jaar wordt kosteloos gegeven in de huiskamer Jeugd & Gezin OAK
Selwerd, Eikenlaan 288/6. Mochten er voldoende aanmeldingen binnen komen van 4-5 jarigen wordt zelfs
overwogen ook voor deze kinderen een groep te starten. De training wordt voorafgegaan door een
informatiebijeenkomst voor ouders op 24 en 31 januari 2018. De kinderen starten op 7 februari. Een
folder is te verkrijgen via Marleen Vlaanderen (Graaf Adolfstraat) of Irene van den Berg (Nassaulaan).
U kunt ook zelf contact opnemen voor informatie met Betsy Bannink van WIJ Groningen: 06 31 04 65 13
of Naomi Groenman: 06 46 85 41 40.
Schaakcursus 2e periode Nassauschool

Op woensdag 24 januari is de laatste schaakles van de eerste periode.
Precies een week later, op woensdag 31 januari beginnen de
schaaklessen van de 2e periode. Deze periode duurt ook 12
lessen. Kinderen die hun 1e schaakdiploma gehaald hebben,
krijgen nu moeilijkere onderwerpen uit de eerste stap
(voordelige ruil, mat, tweevoudige aanval, rochade, en passant,
mat zetten met een dame, pat).
De 2e stappers krijgen nog de aftrekaanval voor hun kiezen, iets
over openingen, dubbele aanvallen met andere stukken, verdedigen
tegen mat en mat zetten met een toren.
Er is ook ruimte voor nieuwe instromers.
Iedereen krijgt een eigen schaakwerkboek om in te oefenen.
Natuurlijk is er ook weer een toernooitje opgenomen in deze cursus en spelen we wedstrijdjes voor de
interne competitie.
Aan het eind van deze periode kan iedereen zijn schaakdiploma halen.
De tijden en het lokaal zijn weer hetzelfde: elke woensdag van 13:00 tot 14:00 uur in het lokaal van
meester Harold (hoofdgebouw / begane grond rechts).
De kosten voor de 2e periode bedragen ook €25. Heb je al een stappenboek in bezit, dan betaal je €20.
Het inschrijfgeld kan op de 1e schaakles betaald worden.
Als je mee wilt doen, vul dan de gegevens hieronder in en stuur dan een mailtje.
Hiddo Zuiderweg, schaakmeester
e-mail: superhiddo@hetnet.nl
mobiel: 06-83227313

Ja, ik wil meedoen aan de schaakcursus 2e periode Nassauschool
Naam:

_______________________________________________

Groep:

_______________________________________________

E-mail:

_______________________________________________

Ik ben in het bezit van het diploma:

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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