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Schoolorganisatie

In de maand april worden meestal de eerste
stappen gezet om de schoolorganisatie voor
de periode na de zomervakantie in gang te
zetten. Hoeveel nieuwe leerlingen komen
er? Wie gaat er verhuizen? En wat betekent
dat voor het aantal groepen? Waar komen
die groepen? Welke ruimten worden
gebruikt door de SKSG? Hoeveel financiën
stelt het Ministerie ter beschikking? En wat
betekent dat voor het aantal leerkrachten?
Zijn er voldoende juffen en meesters?
De school is druk bezig alle informatie te
verzamelen om goede antwoorden op
bovenstaande vragen te kunnen geven. Het
totale plan (formatie-invulling) wordt tijdig
gedeeld met de Medezeggenschapsraad in
de maand mei en daarna met de ouders
gecommuniceerd. Het zal zeker nog tot
begin juni duren, voordat het plan klaar is.
De school gaat haar best doen, in het
belang van de leerlingen. En in de hoop dat
u het vertrouwen hebt in de Nassauschool.
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Pasen 2019 op de Nassauschool

Op donderdag 18 april
wordt het paasfeest onder
schooltijd in de eigen
groep met de leerlingen
gevierd. De bedoeling is
dat er, net als vorig jaar,
een paaslunch komt die
bestaat uit verschillende
hapjes, thuis gemaakt door
de kinderen of door de
ouders.
Op de deuren van de lokalen zal tijdig worden aangegeven door de leerkracht wat er zoal gewenst is.
Ouders kunnen ook zelf aangeven wat ze willen maken of meenemen. Zo ontstaat er een gevarieerde
maaltijd.
Hebt u vragen? Bespreek het met de leerkrachten.
De hapjes kunnen donderdagochtend 18 april meegenomen worden naar het betreffende lokaal. De
leerlingen zorgen zelf voor een bord, bestek en een beker. Het is handig om een plastic zak mee te geven
zodat de vuile spulletjes daarin terug naar huis meegenomen kunnen worden. Om het “verdwijnen” tegen
te gaan, is het prettig een sticker met de naam van het kind op het bord, bestek en beker te plakken.
De leerlingen en de leerkrachten hopen samen te kunnen genieten van overheerlijke hapjes en baksels.
Vanzelfsprekend (en heel betekenisvol) is er ruime aandacht voor het paasverhaal vanuit de christelijke
traditie.
Belangrijke data

29 maart
6 april
8-11 april
16 en 17 april
18 april
19 april
22 april
26 april
6 mei
13 mei

Talentenmiddag
Ouder(dans)avond (zie flyers op school)
Brandoefeningen op alle locaties
Eindtoets voor alle groep 8 leerlingen
Pasen op school
Goede Vrijdag (school gesloten)
Tweede Paasdag (opnieuw vrij)
Laatste schooldag; daarna meivakantie tot en met 5 mei 2019
De school start weer en de CKV weken beginnen
Week van de Avondvierdaagse

Een veel gehoord verzoek van ouders en leerkrachten

Ga ’s morgens op tijd van huis. Het komt geregeld voor dat
de lessen in bepaalde groepen na half negen pas kunnen
beginnen, omdat enkele laatkomers het programma
beïnvloeden. Niet doen! Ouders geven het goede voorbeeld
toch? Daar moeten we elkaar altijd op aan kunnen spreken!
En een speciaal verzoek in verband met de verkeersveilige
school: Wilt u als autochauffeur op weg naar school
rekening houden met de vele leerlingen die op straat en op
de stoep ook richting school gaan? Matig uw snelheid.
Houd rekening met de ander.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Veiligheid in het verkeer: Theatervoorstelling van Koop & CO voor de groepen 4

Maandag 18 maart hebben de leerlingen van de groepen 4 genoten van de verkeersvoorstelling “De
verkeerde planeet wordt een verkeersplaneet”. De pop Spacy heeft namens de minister-president maar
één opdracht: maak een verkeersplaneet waar regels zijn, verkeerslichten, oversteekplaatsen,
verkeersborden, rijbanen en ga zo maar door… Want op de verkeerde planeet is het een rommeltje!

En afgelopen woensdag was er een dergelijke voorstelling voor de kleutergroepen. Veiligheid in het
verkeer; we kunnen er niet vroeg genoeg aan beginnen.
Van digiDUIF naar SocialSchools

De ouderportal van de Nassauschool is wegens een fusie met een partner van naam veranderd. Voor
iedereen is het even wennen om de goede knoppen en menu-opties te vinden.
Meer weten? Kijk op https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders.
Het oude digiDUIF werkt niet meer. Er is een nieuwe Social Schools app met meer mogelijkheden.
Wilt u het ouderportal via de computer gebruiken? Gebruik https://login.socialschools.eu. Uw
gebruiksnaam en wachtwoord blijven identiek aan de oude.
Er is een online helpdeskfunctie als u problemen ervaart.

info@nassauschool.nl
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Let op: Ziek melden of verlof aanvragen? Gebruik onze website www.nassauschool.nl

Ziekmeldingen:
http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx.
Verlof aanvragen:
http://www.nassauschool.nl/Informatie/Verlofaanvragen.aspx.
Wilt u niet SocialSchools gebruiken om een ziekmelding te doen
of verlof aan te vragen? Voor school geeft het veel extra
administratieve rompslomp.
Wilt u (luxe) verlof aanvragen en bent u niet op de hoogte van de
regels van de leerplichtambtenaar in Groningen? Kijk dan op onze
website onder Documenten of klik op deze link: Stroomschema verlof.

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 10 mei 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.
Kopij uiterlijk dinsdag 7 mei 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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Berichten
In relatie tot de school

Geboren…

De afgelopen maanden zijn twee juffen moeder geworden. Lauren is de gezonde dochter van juf Esther
en Merel hoort vanaf 31 januari bij juf Eline.
Alle twee (en de partners thuis), van harte gefeliciteerd!
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Save the date

Ook dit jaar zal de ouderraad een feest organiseren voor ouders en leerkrachten van de Nassauschool:

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

