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Gesprek met de leerkracht

Aankomende week
maakt u naar alle
waarschijnlijkheid
gebruik van de
mogelijkheid met de
leerkracht(en) van
uw kind(eren) in
gesprek te gaan. U
bent twee weken
geleden daarvoor
door de juf of
meester van groep 3
en hoger via digiDUIF uitgenodigd.
Is er iets mis gegaan en hebt u nog geen afspraak gemaakt? Laat het de desbetreffende
leerkracht zo spoedig mogelijk weten. Er is vast een mogelijkheid alsnog ervaringen met
elkaar uit te wisselen.
Het is waarschijnlijk een overbodige opmerking, maar toch: een goede samenwerking
tussen ouder en school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling van ieder
kind. Laten we als schoolgemeenschap onderling betrokkenheid en verbinding tonen,
onze kinderen zijn het waard…
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Sociaal emotionele vorming

In de vorige nieuwsbrief is er aandacht besteed aan de “Gouden Weken”. Maar er is meer. Zo is er de
afgelopen weken in alle groepen gewerkt aan de thema’s: ‘Wennen’ en ‘Samen een groep’ uit “Goed
gedaan”, de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die de Nassauschool heeft. Hieronder vindt u
een korte weergave van de inhoud van deze lessen. Vraag uw kind(eren) er eens naar? Wordt het
herkend?

De periode tussen de herfst- en de kerstvakantie

De ervaring leert dat er in de maanden november en december landelijk
gezien meer leerkrachten kortdurend uitvallen door griep dan de eerste
periode na de zomer. Daarom is het wellicht goed het volgende nogmaals
in deze nieuwsbrief op te nemen…
Op dit moment heeft onze moedervereniging VCOG geen invallers
beschikbaar. Het is geen verrassing; maar een landelijk probleem. Er is een
structureel tekort aan leerkrachten basisonderwijs. Dit betekent voor de
Nassauschool dat bij ziekte van een meester of juf er vaak ter plekke (en
dus ad-hoc) gekeken wordt wat de (on)mogelijkheden zijn. In een aantal
gevallen kan dat “opsplitsen” betekenen. En soms kan een leerkracht
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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vervangen die op een bepaalde dag andere activiteiten zou ondernemen (zoals lessen bewegingsonderwijs, muziek of Nassau-onderzoekers).
De school en de MR realiseren zich dat het bovengenoemde een zwaktebod is, maar een andere keuze is
er niet. Mochten alle mogelijke oplossingen niet werkbaar zijn, dan zal een groep die dag geen les kunnen
krijgen. U wordt dan op de hoogte gebracht via een digiDUIF -bericht. Maar dat zal in principe nooit op de
ochtend zelf zijn, maar in de meest voorkomende gevallen een dag van tevoren.
Plannen voor het komende jaar

In de laatste MR vergadering is met de
medezeggenschapsraad gesproken over de
onderwijsdoelen die in het jaarplan van de Nassau
beschreven staan. Het team vindt het belangrijk dat
ouders op de hoogte zijn van wat er speelt op de
school. Waar de Nassau vernieuwend in wil zijn. En dat
alles gerelateerd naar de visie en missie zoals o.a.
verwoord op onze website:
http://www.nassauschool.nl/School/VisieMissie.aspx.
Hieronder een kort overzicht. In volgende
nieuwsbrieven komen bovenstaande onderwerpen
terug in de informatievoorziening om u op de hoogte te
houden van de stand van zaken.
• De Nassau is en blijft een school met een CKVprofiel. Dit betekent dat muziek, dans ,drama, poëzie en multimedia worden aangeboden aan alle
leerlingen (en soms ook ouders) middels projecten, presentaties, excursies, workshops en
talentendagen. Het maakt een vast onderdeel uit van het onderwijsaanbod.
• Wat maakt de Nassau bijzonder? Waar staat de school voor en wat betekent dat?
Met medewerking van leerlingen, ouders en leerkrachten volgt een ontdekkingstocht naar de
(algemeen christelijke) identiteit van de Nassau. En welke onderwijsmethode wordt gekozen om
inhoud te geven aan vakken als levensbeschouwing en burgerschapsvorming?
• Vanuit de schoolvisie op het “jonge kind” wil de school doorgaande leerlijnen en een geleidelijke
overgang van kleuters naar groep 3.
• Er wordt één nieuwe thematische methode voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie/natuur ingevoerd waarin de nadruk ligt op onderzoekend leren.
• Vanaf de groepen 3 wordt rekenen vanaf de komende maand op vastgestelde momenten voor een
langere periode groepsoverstijgend aangeboden.
Een mogelijkheid om (gericht op onderwijsvernieuwing) passend kindvriendelijk onderwijs meer vorm
te geven buiten het traditionele leerstofjaarklassensysteem (alle leerlingen van dezelfde leeftijd
dezelfde leerstof).
• (Begrijpend) lezen is belangrijk.
De schoolbibliotheek van de drie afzonderlijke gebouwen wordt flink uitgebreid door te investeren in
veel nieuwe leesboeken.
• De school wil juiste ondersteunende ICT-middelen en een dekkend goed werkend WIFI-netwerk om
het onderwijs voor de leerlingen (nog) betekenisvoller te maken. Dat vraagt om een flinke investering.
Belangrijke data:

10-minutengesprekken voor de groepen 3 en hoger.
• 5 - 9 november:
• 19 - 23 november: Week van de mediawijsheid.
Thema: heb jij het onder de duim? https://www.weekvandemediawijsheid.nl/.

info@nassauschool.nl
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Bent u op de hoogte van de boekenactie?

Het team wil u graag nogmaals wijzen op een sympathieke
boekenactie van boekhandel Riemer. Gemist? Op de laatste
bladzijde leest u het opnieuw! Het spreekt voor zich dat de
leerkrachten deze actie graag bij u aanbevelen! En er zijn al
veel bonnetjes op school ingeleverd. Wilt u nog meedoen? Het
kan tot 10 november.
Het gebruik van de mobiele telefoon op school

De mobiele telefoon is simpelweg niet meer weg te denken uit het dagelijkse beeld op straat, in winkels,
in het openbaar vervoer, thuis en inmiddels ook op en rond de school. In
enkele gevallen levert het privé gebruik van de mobiele telefoon “gedoe”
op binnen de schoolgrenzen. U kunt dan denken aan pesterijtjes,
ongewilde opnames en verspreide foto’s. In dit soort gevallen is de
veiligheid van individuele leerlingen in het geding.
Door “schade en schande wijs wordend”, heeft de school beleid
geformuleerd omtrent het gebruik van de mobiele telefoon door
leerlingen op school. De regels (en ook de consequenties bij misbruik) zijn
in de groep met de leerlingen in een kringgesprek besproken en iedereen
is op de hoogte.
Het kan simpel geformuleerd worden. Vanaf het moment dat een leerling ’s morgens op school komt,
gaat zijn of haar mobiele telefoon op het plein al uit. En die blijft uit tot het moment dat de school
verlaten wordt. Als in bepaalde gevallen het mobiele apparaat in hogere groepen voor onderwijsdoelen
gebruikt wordt, zal de leerkracht dat duidelijk van tevoren bij de leerlingen aangeven.
In lagere groepen wordt de telefoon in de meest voorkomende groepen ‘s morgens ingeleverd bij de
leerkracht.
In de bovenbouw aan de Nassaulaan verwachten de leerkrachten, en daar vertrouwen ze ook op, dat de
telefoon in de lade van het schooltafeltje wordt bewaard.
De school kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal van een mobiele telefoon. De
verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de eigenaar.
MR kort

In de laatste vergadering van de
medezeggenschapsraad is gesproken over het
jaarplan, de week van de mediawijsheid en de
invalproblematiek.
Er zijn enkele reacties binnengekomen op de vacature
voor de ouder-geleding van de MR. Binnenkort volgt
meer informatie over de verdere benoemingsprocedure.
De eerstvolgende MR-vergadering is op dinsdag 11 december.
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage…

Graag herinneren wij u aan de betaling van de ouderbijdrage en/of het opsturen
van de formulieren voor de automatische incasso. Mocht u al betaald of
opgestuurd hebben dan danken wij u hiervoor hartelijk.
Als u nog niet betaald of opgestuurd heeft dan vragen wij u dit zo spoedig
mogelijk te doen.
U kunt de bijdrage overmaken naar rekening NL66 RABO 0329 4345 35 t.n.v.
Nassauschool, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Juf Judith getrouwd!

Op vrijdag 19 oktober is juf Judith getrouwd met haar Gerard. Het huwelijk werd voltrokken in de
Dorpskerk in Midwolda.
De kinderen uit groep 4a waren getuige van dit heugelijke moment en mochten hun bijdrage leveren. De
kinderen zongen ‘Als jij maar van mij houdt’ van Jada Borsato, waarbij ze werden begeleid door meester
Joop. Ook wisten ze vertellen wat liefde is…, samen op het skateboard, of samen naar de kroeg… Prachtig!
We wensen Judith en Gerard heel veel geluk samen.

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 30 november 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 27 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/Maandbrief.aspx.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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