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Vakanties komend schooljaar

Visie van de Nassauschool

De Nassauschool is een kunst en cultuurschool. Het team vindt die profilering belangrijk
en daar zijn ze trots op. Veel aandacht voor cultuur en kunstzinnige vorming. Ik hoop dat
u het merkt als u de gebouwen binnenloopt. En verhalen van uw kinderen hoort…
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Afgelopen week was er een tentoonstelling op school als afsluiting van het thema over
moderne en hedendaagse kunst. Fijn dat u er ook was. Het team hoopt dat u genoten
hebt! Gezamenlijke activiteiten waar alle ouders en leerlingen tegelijk bij betrokken zijn;
het is niet altijd makkelijk te organiseren voor zo’n grote
schoolgemeenschap, maar wel heel erg waardevol en
onmisbaar!
Deze week was de school drie dagen dicht. Eerst de korte
pinkstervakantie (maandag) en daarna had het Nassauteam
twee studiedagen waarin veel praktische stappen zijn gezet
naar het nieuwe cursusjaar. Er werd gesproken over
kindgericht onderwijs nu en in de toekomst,
groepsdoorbrekend spelen en leren, eigenaarschap,
vertrouwen, eigenheid, reflectie en veel meer. Doel: een
goede afstemming op de specifieke leerlingbehoefte van de
Nassaukinderen van deze tijd. En dat heeft alles met onze
visie te maken.

MAANDBRIEF
Herkent u de school aan de hand van deze “mind-map”?

Plannen en ideeën voor het komende jaar zijn al voor een groot deel uitgewerkt. Ze worden de komende
week gedeeld met de medezeggenschapsraad en vervolgens via een extra nieuwsbrief aan u
doorgegeven.
Groepsindeling

Op vrijdag 28 juni ontvangt u de groepsindeling voor het komende cursusjaar. Het is elk jaar weer een
hele onderneming! Even geduld dus nog.
Wat wel vast goed is om te weten: per augustus 2019 gaat de volgende indeling gelden:
Groepen 7 en 8 aan de Nassaulaan

Groepen 2 en 3 in het Monument

Groepen 4, 5 en 6 in het Paleis

Groepen 1 in de Oranjeboog

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

MAANDBRIEF
De komende weken

Vrijdag 14 en 21 juni
Vanaf maandag 17 juni
Vrijdag 28 juni

Schoolreizen van de groepen 6
Start schoolkampen groepen 7 en 8 (voor exacte data zie vorige nieuwsbrief).
Het leerlingrapport gaat mee naar huis.
Volgende maandbrief met groepsindeling.
Oudergesprekken.
De uitnodiging volgt via Social Schools.

Week 1-4 juli

Vakanties komend schooljaar

Eerste schooldag
Bommen Berend
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Dagen rond Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 26 augustus 2019
woensdag 28 augustus 2019
21-25 oktober 2019
20 december 2019 - 3 januari 2020
17 - 21 februari 2020
10 en 13 april 2020
27 april - 5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
vrijdag 3 juli - 14 augustus 2020

Margedagen

maandag 16 september 2019
vrijdag 18 oktober 2019 (VCOG studiedag)
woensdag 5 februari 2020
dinsdag 16 juni 2020
donderdag 2 juli 2020
Een vooraankondiging

Op vrijdag 5 juli gaat de Nassau het schooljaar feestelijk afsluiten. Dat
gebeurt dit jaar door middel van spelletjes in de klas en een
spectaculaire verrassing op het plein.
Natuurlijk sluiten we de ochtend weer af met Idols door de groepen 3
t/m 8. U bent van harte uitgenodigd om naar de optredens te komen
kijken. Heeft u een zoon of dochter in groep 1 of 2 die ook graag wil
komen kijken, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Let u zelf
op uw zoon of dochter? Deze dag zijn de leerlingen eerder dan 14:30
uur klaar. Meer info in de volgende nieuwsbrief.
Volgens traditie worden
er tussen het ochtendprogramma en Idols pannenkoeken gegeten in de klassen. U
kunt bij de groepsleerkracht aangeven of u pannenkoeken
wilt bakken voor de groep.
We kijken uit naar een gezellige dag!

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

MAANDBRIEF

En vanzelfsprekend 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 28 juni 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchool.
Kopij uiterlijk dinsdag 25 juni 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.
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www.nassauschool.nl

