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Welkom terug

Afgelopen maandag is de Nassauschool begonnen
aan cursusjaar 2018 – 2019. Met 487 leerlingen,
verdeeld over 20 groepen en 33 medewerkers.
Per gebouw, en er zijn er 4, startten we
gedurende de dag in de groepen 1
(Oranjeboog) , vervolgens 2-3
(Monument), 4-6 (Paleis) en uiteindelijk 67-8 (Nassaulaan) met een muzikale opening
door onze vakleerkracht, Joop Supit op het
schoolplein. Met zang, improvisatie en dans. Zo
zat de sfeer er snel in en alle leerkrachten hopen dat deze dag een mooie opmaat is voor
het vervolg dit jaar.
Natuurlijk kostte het wat moeite om in het ritme te komen, maar na een paar dagen lijkt
alles weer als vanouds. Hoe zal iedere leerling zich het komende jaar ontwikkelen? Voelt
het zich wel veilig in de groep? Zullen er voldoende
leerkrachten en invallers zijn? Logische vragen; we gaan
het de komende tijd ondervinden. De leerlingen, de ouders
en de leerkrachten. In samenwerking met elkaar! Er zijn de
afgelopen dagen al veel mooie dingen gebeurd. Het team
van de Nassau hoopt ook dit jaar alle leerlingen “de school
van hun leven” te kunnen geven. Helpt u mee? Blijf
betrokken! Gewoon omdat dit in het belang van elk kind is.
Een goed nieuwjaar gewenst namens het hele
Nassauteam, Cees Aandewiel.
terug naar begin
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Gouden Weken

Dit schooljaar starten alle 20 groepen met vier “gouden weken”. Om te wennen aan elkaar. Als
klasgenoten onderling en natuurlijk ook in de relatie naar de leerkracht(en). Wat kunnen we van elkaar
verwachten en waar elkaar op aanspreken? En dat alles in het kader van sociaal emotionele vorming. Veel
aandacht voor leefregels, welbevinden en de omgang met elkaar. Open en nieuwsgierig, speels en
betrokken. In deze periode worden met alle leerlingen kindgesprekken gevoerd. Om vooral te luisteren
wat elke leerling te vertellen heeft. En om vervolgens op basis van die input gepaste keuzes te maken bij
de dagelijkse leerstof en de lessen talentontwikkeling. Gaat het om passend onderwijs, dan zullen we er
achter willen komen wat past!
Verder is er in de school voor in alle groepen de methode
‘Goed gedaan!’ Dit is een programma voor sociaal
emotionele vorming. Uw kind leert:
• bewust nadenken over zichzelf en anderen;
• krijgt uitleg en tips om goed om te gaan met zichzelf en
anderen;
• oefent tijdens de lessen op een veilige manier met deze
tips.
Elke groep werkt aan dezelfde onderwerpen of thema’s.
Deze zijn natuurlijk wel aangepast aan de leeftijd en
ontwikkeling van de leerling. Zo leert elk kind elk jaar een
stapje meer! We willen de ouders ook graag informeren over wat in de verschillende groepen besproken
wordt en welke afspraken er met elkaar gemaakt worden. Daar gaat het team u dit jaar geregeld over
informeren via digiDUIF. Wilt u meer weten over de gouden weken, kindgesprekken of over de
lesmethode ‘Goed gedaan!’? Vraag er gerust de leerkracht naar!
Goede voornemens?

Is het een goed voornemen in het nieuwe schooljaar om als volwassene het goede voorbeeld te willen
geven aan de kinderen? Het lijkt ons wel! Een goed voorbeeld doet immers goed volgen.
Laten we zorgen dat de schoolomgeving veilig is voor
alle leerlingen!
Komt u als ouders op tijd? De school is open vanaf 8:15
uur. De lessen beginnen om half 9.
En houdt u zich aan de regels als het om parkeren in de
schoolwijk gaat? Weinig parkeerruimte? Kom zo
mogelijk met de fiets! Een veilige schoolomgeving;
daar kunnen we elkaar allemaal op aanspreken , toch?
Doen!
Eerste margedag op vrijdag 14 september 2018

Volgende week vrijdag is de school voor de leerlingen gesloten. De leerkrachten hebben een
nascholingsdag. In het kader van het personeelsbeleid. Thema: “Weet wat werkt”.
Nieuwsgierig en meer weten? https://processcommunication.nl/process-communication.
Ook worden die dag de eerste
ervaringen uitgewisseld tussen de
leerkrachten als het gaat om de
eerste twee weken in de nieuwe klas.
Is het u nog niet helemaal duidelijk
welke andere dagen in het schooljaar
lesvrij zijn? Klik dan op Margedagen of kijk op de website van de school.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Informatieavonden voor ouders; u komt toch ook?

Binnenkort bent u als ouder in de gelegenheid om nader kennis
te maken met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. Deze
bijeenkomsten vinden plaats in het lokaal van uw kind.
Hieronder volgt een overzicht:
Groepen
Datum/Tijd
1-2
dinsdag 18 september om 19:30 uur
3-4
woensdag 19 september om 19:30 uur
5-6
donderdag 20 september om 19:30 uur
7
maandag 24 september om 19:30 uur
8
dinsdag 18 september om 19:30 uur
Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld. De bijeenkomsten
duren ongeveer een uur. Alleen de avond voor de ouders in
groep 8 duurt ongeveer 2 uur i.v.m. de aanwezigheid van een
gastspreker over het voortgezet onderwijs.
Leerling ziek, afwezig of met verlof?

Wilt u uw kind afmelden via de website van de school? Dat is een stuk praktischer dan
via de telefoon. Door een schriftelijke melding te doen komt het bericht automatisch bij
de administratie terecht en is de leerkracht sneller op de hoogte. Bij voorbaat dank.
Gebruik deze link:
http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx voor een ziekmelding,
of
http://www.nassauschool.nl/Informatie/Verlofaanvragen.aspx om verlof aan te vragen.

Het gymrooster 2018 - 2019

Hieronder ziet u het overzicht van de groepen 3 en hoger die les krijgen in de zaal aan de
Ossehoederstraat. Alle lessen worden verzorgd door vakleerkrachten. Op maandag, dinsdag en
donderdag door Esra Philips en op woensdag en vrijdag door Sanne Peters.
Dag
Tijd
Groep
8:30 - 10:00 uur
8a
Maandag
10:15 - 11:45 uur
8b
12:45 - 14:15 uur
6a
8:30 - 10:00 uur
3c
Dinsdag
10:15 - 11:45 uur
3a
12:45 - 14:15 uur
4a
8:30 - 10:00 uur
3b
Woensdag
10:50 – 12:20 uur
4b
8:30 - 10:00 uur
7b
Donderdag
10:15 - 11:45 uur
7c
12:45 - 14:15 uur
7a
8:30 - 10:00 uur
6b
Vrijdag
10:15 - 11:45 uur
5b
12:45 - 14:15 uur
5a
Als bovengenoemde gymlessen gevolgen hebben voor het brengen en halen van uw kind, ontvangt u daar
een apart bericht over via de leerkracht.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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12 september 2018

De Algemene Vereniging van schoolleiders heeft voorgesteld op woensdag 12 september op alle scholen
in Nederland een ontruimingsactie uit te voeren onder de noemer “BRANDALARM”. Wat de bedoeling is
ziet u hier. Op de Nassau zijn drie
collegae die onder de groep
“schoolleiding” vallen. Irene van den
Berg, Marleen Vlaanderen en Cees
Aandewiel. Onderling hebben zij
afgestemd dat genoemde datum
onhandig is i.v.m. het niet beschikbaar
zijn van extra ondersteuning door
lesvrije personeelsleden op die dag. Vier gebouwen ontruimen met bijna 500 leerlingen vraagt
zorgvuldigheid en voldoende begeleiding. Met name bij de jonge leerlingen. Er wordt een ander moment
uitgekozen waarop de school haar jaarlijkse ontruimingsoefening zal houden.
Om te onthouden

14 september
Vanaf 18 september
26, 27 en 28 september
5 oktober

Margedag; de school is gesloten.
Informatieavonden voor alle groepen (zie boven).
De schoolfotograaf bezoekt de school. (U ontvangt nog een apart digiDUIF
bericht.)
Start talentenmiddagen.

www.nassauschool.nl

De komende weken wordt de inhoud van een aantal documenten op de website
aangepast aan het nieuwe schooljaar.
Te denken valt aan de informatiegids, het jaarplan en de schoolgids.
Het streven is dit voor oktober te hebben voltooid.
Zijn op dit moment zaken nog voor u onduidelijk en wilt u snel meer weten,
informeer dan de leerkracht. Deze helpt u verder op weg.
Reservekleding

Voor de groepen 1, 2 en 3 zouden de leerkrachten een extra
aanvulling op de reservekleding kunnen gebruiken. Het gaat dan
met name om jongensondergoed en sokken. Dus mocht uw kind
uit z'n kleding zijn gegroeid, maar de spullen zijn nog wel netjes:
de school houdt zich aanbevolen! U kunt de spullen bij de
leerkracht van uw kind inleveren. Dank!
De avondvierdaagse 2019

Het lijkt nog ver weg, maar nu alvast de volgende
vraag namens de OR van de Nassauschool. De eerste
vergadering over de organisatie, planning en
voorbereiding van de avondvierdaagse 2019 is op
donderdag 27 september om half 8.
Wilt u meehelpen en er bij zijn? Aanmelden kan via
or@nassauschool.nl.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds

We verzoeken ouders/verzorgers die een brief van de Gemeente Groningen hebben ontvangen
betreffende vergoeding ouderbijdrage schoolfonds 2018-2019, deze brief z.s.m. in te leveren bij de
administratie aan de Nassaulaan (Gonda Brinker) op dinsdag of donderdag.

En ook nog dit…
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool
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 https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie van de kalender.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 5 oktober 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 2 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/Maandbrief.aspx.

Ingekomen berichten

Festival van de Geest

In de Nieuwe Kerk vindt dit weekend (t/m 9 september
2018) het Festival van de Geest plaats. Er zijn allerlei
activiteiten gratis te bezoeken, zoals o.m. een lezing van
professor Barthel van de RUG over het heelal. Je kunt ook
de kerktoren beklimmen en een workshop druktechnieken
à la Hendrik Werkman doen. Kijk voor het programma op:
www.hortusebbinge.nl.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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