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De laatste twee weken van het schooljaar gaan beginnen. Er komt een afronding van het
cursusjaar 2018-2019.
Vandaag ontvangen alle leerlingen hun rapport. Komende week zijn de afsluitende
oudergesprekken, donderdag 4 juli een boekenmarkt, vrijdag de 5e het eindejaarsfeest
en in de laatste 4 dagen van het schooljaar (7-11 juli) de afscheidsavonden van de
groepen 8 en de afsluiting in de eigen klas. En we nemen ook afscheid van enkele
Nassaucollega’s.
Kortom: nog genoeg werk aan de winkel. U leest hieronder meer…
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Groepsindeling nu en straks

NU
2018 - 2019

Leerkracht(en)

STRAKS
2019 - 2020

Leerkracht(en)

1a

Nynke en Fenna

1b

Gemma en Rosalinde

1c

Willa

1a

Gemma en Nynke

2a

Annelies en Dominique

1b

Iet

2b

Gemma en Loran

1c

Willa

2a, 2b of 2-3

1d

Rosalinde

1a, 1b of 1c

2a

Annelies

3a

Rianne

2b

Lianne

3b

Agnes en Miriam

2-3

Lianne en Miriam

2c

Fenna en Loran

3a, 3b of 2-3

3a

Agnes en Henrike

4a

3b

Rianne

4a of 4b

3c

Geeske en Miriam

4b

Maaike en Sanne

4a

Jolanda

5a

Elly en Eline

4b

Maaike

5b

Jolanda en Marleen

5a

André

6a

Carolien en Yvonne S.

5b

Elly en Leonie

6b

Andre en Yvonne S.

6a

Eline Joling

7a

Yvonne S. en Selina

6b

Yvonne S.

7b

Heleen en Sanne

7a

Klaas

8a

Jannes

7b

Carolien en Selina

8b

Yvonne R.

7c

Jannes

8c

Linda

Miranda en Esther

Leraren in beweging

Als u een oplettend lezer bent, mist u enkele namen van
vertrouwde collega’s. Het onderwijs is sterk in
beweging, er is een enorm leerkrachtentekort en
daarom wordt er erg aan leraren “getrokken”. Er is een
ware jacht bezig. Wil je nog eens een verandering of
een nieuwe uitdaging, dan zijn er nu alle kansen! En dat
is in dit geval bij de Nassau ook te merken.
Klaas en Harold (bovenbouw; Nassaulaan) vertrekken
naar het voortgezet vakonderwijs en maken volgend
jaar deel uit van het team van de Bolster.
Iet (groep 1; Oranjeboog) heeft al in een vroeg stadium
aangegeven graag eens op een andere VCOG-school te gaan werken. Mobiliteit dus. Zij vertrekt naar het
Kompas in Lewenborg.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Datzelfde geldt voor Joop, muziekdocent. Hij gaat minder werken en richt zich weer op zijn “moeder”school in Beijum.
En dan zijn we er nog niet.
Geeske uit groep 3 (Monument) maakt een overstap naar Humanitas in Leeuwarden.
En Leonie (groep 5; Paleis) zal docent worden op de PABO in Emmen en Meppel.
Allemaal nieuwe perspectieven voor deze leerkrachten. Van harte gegund en tegelijkertijd jammer om
afscheid te moeten nemen.
Wilt u deze collega’s nog een hand schudden voordat ze vertrekken? Een mooie gelegenheid is aan het
einde van het schoolfeest op vrijdag 5 juli. We zijn dan allemaal rond 13 uur op het plein aan de Graaf
Adolf en dat biedt mogelijkheden. Bent u die dag verhinderd? Neem
dan het eigen initiatief in de laatste week. We kunnen ze alle zes
toch niet stilzwijgend laten gaan?
Hoe regelen we al die “lege plekken”? Er zijn een aantal jonge
collegae die deze vrije ruimte gaan opvullen. U kent ze wellicht al:
Loran, Fenna, Heleen, Rosalinde, Dominique en Yvonne S. Ze zijn het
afgelopen jaar als invaller gekomen en ze zijn bereid zich langer aan
de school te binden. Ook komt er een nieuwe collega bij: juf Miranda
in groep 4. Zij werkt op dit moment nog in de provincie en gaat in de
stad werken. Daar waar ze ook woont. Een mooie match dus! Het
team wenst haar een fijne start in augustus.
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

4 juli: Een goed idee van de leerlingraad…

Onder leiding van de leerlingraad is de schoolbibliotheek eens goed onder
de loep genomen en alle oude boeken zijn uit de collectie gehaald. Maar
wat met deze “afdankertjes” te doen? Het idee was snel geboren: we
organiseren een boekenmarkt. Zo geven we onze oude boeken een nieuwe
kans
En daarom het volgende bericht:
Donderdag 4 juli is er 's middags een boekenmarkt voor de groepen 3 tot
en met 8. Het is de bedoeling dat de kinderen hun boeken ruilen of
verkopen. Waar: het Paleis aan de Graaf Adolfstraat, de kinderen van de
Nassaulaan komen daar ook naar toe! Tijd: half 2 tot half 3 (alle leerlingen
gaan vanaf die locatie naar huis). Meenemen: boeken die je wilt verkopen
of ruilen, een kleedje en een grote tas voor het meenemen van de boeken naar huis.
Het is handig al het leeswaar thuis alvast van een prijsje te voorzien (0,50 tot 2,00 euro) en vergeet het
wisselgeld niet!
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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5 juli: Eindejaarsfeest

Let op aangepaste schooltijden: van 8:30 uur tot 11:00 uur (groep 1 en 2) of 13:00 uur (andere
groepen).
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” voor en door de groepen 3 t/m
8. De schoolband is erbij en u ook toch? Het
start om 11:00 uur en duurt tot circa 13:00
uur.
Daarna stoppen de lessen en gaat iedereen
naar huis. U bent van harte uitgenodigd om naar de optredens te komen kijken.
Heeft u een zoon of dochter in groep 1 of 2? De lesdag voor deze leerlingen stopt om 11 uur. De kleuters
mogen daarna wel naar “Idols” kijken, maar onder uw eigen verantwoordelijkheid. U blijft die houden bij
uw eigen zoon of dochter.
De laatste schoolweek

De laatste schooldag is donderdag 11 juli; op
vrijdag 12 juli is de school voor de leerlingen
al gesloten.
In de laatste schoolweek ontvangt u nog een
SocialSchools bericht ter afsluiting en dan…
vakantie.

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.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Berichten
In relatie tot de school

Zomerlezen

Het is belangrijk om
tijdens de zomervakantie
met de kinderen te
blijven
lezen.
Het
voorkomt
een
zogenaamde ‘zomerdip’
in het lezen als ze na de
zomervakantie weer op school komen.
Tips voor zomerlezen:
1. Laat kinderen hun eigen leesboeken kiezen voor de vakantie.
2. Blijf voorlezen ook als kinderen in de bovenbouw zitten.
3. Doe een leesbingo van www.landvanlezen.nl.
4. Met de app van de vakantiebieb https://biblionetgroningen.nl/zomerlezen neem je makkelijk je
favoriete boeken mee op reis (vanaf 1 juni voor kinderen en vanaf 1 juli voor volwassenen).
5. Foldertjes van de dierentuin, een boekje over de streek waar je naar toe gaat, een plattegrond van
een pretpark: het is allemaal lezen!
6. Kijk op www.zwijsen.nl/zomerlezen voor elke dag een leuke leesactiviteit.
7. Zoek naar boeken met humor, cliffhangers en veel illustraties, of een tijdschrift, vakantieboek of
moppenboek.
8. Geef zelf het goede voorbeeld en lees zelf ook elke dag.
9. Kies een samenleesboek of toneelleesboek en lees om de beurt een stukje aan elkaar voor.
10. Neem luisterboeken mee voor onderweg.
11. Geef complimenten na het lezen en af en toe een ijsje als beloning is natuurlijk ook nooit weg!
Veel plezier met lezen!

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

