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Ziekmelden
Is uw kind ziek?
Meld dat bij voorkeur via de
website onder:
Leerling ziekmelden
Of anders op: 050 318 04 36
Hoofdgebouw
Nassaulaan 5
9717 CE Groningen
050-3180436
Groepen:
6, 7, 8
Dependance
Graaf Adolfstraat 73
9717 ED Groningen
Locatieleider:
Marleen Vlaanderen
Groepen:
1, 2, 3, 4, 5
Monument:
050 360 40 60
Oranjeboog: 050 360 40 60
Paleis:
050 318 36 03
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Dit had u nog te goed…
De komende weken
De volgende maandbrief

Stakingsdag 6 november 2019

Op het moment van dit schrijven, woensdagmorgen 6 november 2019,
moet de onderwijsstaking nog beginnen. Maar als u deze nieuwsbrief
Waarnemend directeur:
leest op de vrijdag erna, is de landelijke actiedag al weer achter de rug.
Irene van den BergPellekooren
Het zijn roerige tijden in onderwijsland. Onderwijsgevenden zijn
ontevreden. En daarbij is niet de hoogte van het leerkrachtensalaris
Banknummer van de
Nassauschool:
leidend, maar wel de grootte van de groepen en het ontbreken van
NL13RABO 0329 4345 19
invallers die de school kunnen bijstaan bij ziekte en andere uitval van
t.n.v. Nassauschool
lesgevend personeel.
Bankrekening Ouderraad:
U als ouder zult het merken. Af en toe wordt u gevraagd uw kind(eren)
NL66RABO 0329 4345 35
t.n.v. VCOG inz. Nassauschool
thuis te houden. Dat geeft heel wat gedoe. ’s Morgensvroeg in
Ouderraad
huisgezinnen, maar ook binnen de schoolorganisatie. Elke dag is er een
bepaalde spanning: zullen er vandaag voldoende leerkrachten voor de
Kopij maandbrief:
info@nassauschool.nl
groepen zijn? Ik hoop
van harte dat we
E: info@nassauschool.nl
W: www.nassauschool.nl
begrip kunnen blijven
opbrengen voor de
verschillende belangen die er kunnen zijn. En
rekening met elkaar blijven houden. Ouders en
school! Elkaar niet overvragen. Vanuit het
ouder- en vanuit het schoolperspectief. Het
valt niet mee.
Ik hoop dat we het vertrouwen in elkaar blijven
behouden en ervan uitgaan dat we allen het
beste willen voor de leerlingen op school. En daar is soms kunst en vliegwerk voor nodig. Dat
moet dan maar zo. In de hoop dat de politiek inziet dat er iets structureel niet goed gaat in het
onderwijs en dat er gewerkt moet worden aan duurzame oplossingen… Op personeelsgebied,
huisvesting, passend onderwijs en meer… Voor nu, en in de toekomst. Daar gaan we voor.
Met groet, ook namens de teamleden, Cees Aandewiel.
Dagelijkse schoolleiding:
Cees Aandewiel
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Ouderparticipatie
Er hebben zich flink wat ouders aangemeld via de inschrijflijsten voor hulp op school bij allerlei
buitenschoolse activiteiten. Dank daarvoor. Hieronder een overzicht.
Hulp bij
Sportdagen (mei of juni 2020)
Afsluiting CKV weken

Aantal
Hoe verder?
ouders
11 De school neemt t.z.t. contact met u op.
4 U hoort meer in april 2020.

Veegploeg voor het plein

18 Elke maand op afroep via de maandbrief.

Kerstfeest

14 U wordt ingezet om de kerk te versieren op 17
december.

Klussengroep

9 Samen met de conciërge wordt een urgentielijst
gemaakt en u zult vervolgens per mail worden
benaderd.

Avondvierdaagse

6 Uw namen zijn doorgegeven aan de organisatie.

Eindejaarsfeest

2 De school neemt t.z.t. contact met u op (juni
2020).

Schoonmaak

16 Elke maand een oproep via de maandbrief.

En om direct maar goed te beginnen:
• Komende week staan bij droog weer er elke
ochtend bezems klaar bij de start van de
school. Helpt u mee op het zand terug te
brengen naar daar waar het hoort? In de
zandbak dus.
• Vrijdagmiddag 15 november willen we graag
een schoonmaakuur organiseren in het
Monument. Tussen 13 en 14 uur. Jonge
kinderen kunnen eventueel meegenomen
worden. Wilt u zelf een emmer met wat
schoonmaakspullen meenemen? De volgende
keer is dan de Oranjeboog aan de beurt en
vervolgens het Paleis.

Voldoende ruimte in de school, de lokalen, op het plein?
Het plein aan de Graaf Adolf wordt erg intensief gebruikt en is zeer onderhoudsgevoelig.
Daarnaast zorgt vandalisme ervoor dat er
geregeld kosten moeten worden gemaakt
om in het kader van de veiligheid
toestellen te repareren.
We zouden graag zien dat de gemeente
ons helpt om allerlei zaken rond de school
up-to-date te houden, maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we
geven het niet op.
Ons schoolplein moet uitdagend zijn en
dat blijven om onze leerlingen veel te
laten bewegen. Daarom zijn we op dit
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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moment in gesprek met onze vereniging om een soort investeringsplan te maken zodat onze
speelmogelijkheden en (de inrichting van) het plein ook in de toekomst volop en veilig gebruikt
kunnen worden. Een zaak van lange adem. En dat geldt ook voor de extra lokalen waar we op
basis van ons leerlingaantal recht op zouden hebben.
We geven niet op. Als er nieuws is, verneemt u het via deze maandbrief.

Wat is het verschil tussen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad?

Regelmatig krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de Ouderraad (OR) en de
Medezeggenschapsraad (MR). Graag geven we hierop met dit bericht een toelichting. In
onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de OR en MR kort weergegeven. Ook op de
website van de Nassauschool vind je meer informatie over de OR en de MR. Roept dit vragen
en/of opmerkingen op, trek ons gerust aan ons jasje of stuur een bericht per mail
(or@nassauschool.nl of mr@nassauschool.nl). We staan open voor jullie suggesties, vragen,
hulp etc.
Met vriendelijke groet,
Anneke (voorzitter OR; or@nassauschool.nl) en Yvonne (voorzitter MR; mr@nassauschool.nl).
WIE
WAT

Ouderraad (OR)
De OR bestaat uit een groet
enthousiaste
ouders/verzorgers
van kinderen van de Nassauschool.
De Leden van de OR organiseren
activiteiten op school, zoals
feesten,
evenementen
en
informatieavonden.

WAAROM De OR ondersteunt de school bij
activiteiten die buiten het onderwijs
vallen, zoals bijvoorbeeld activiteiten
rond kerst of einde van het
schooljaar. Zonder OR kunnen veel
belangrijke activiteiten (en leuke
extra’s) niet plaats vinden.

Medezeggenschapsraad (MR)
In
de
MR
zitten
ouders
én
personeelsleden van de Nassauschool.
De MR-leden houden zich bezig met het
schoolbeleid en de schoolorganisatie.
Het
schoolbestuur
moet
de
MR
raadplegen voordat het belangrijke
beslissingen neemt.
Een MR is wettelijk verplicht voor elke
school. De taken en bevoegdheden van de
MR
zijn
vastgelegd
in
de
Wet
Medezeggenschap Scholen.

Dit had u nog te goed…
Sofie in groep 5 en Dilan uit groep 8 hebben de verhalenwedstrijd gewonnen die was
uitgeschreven tijdens de kinderboekenweek. De jury koos hun twee verhalen uit voor de
“Gouden griffel” van de Nassau. Het zijn originele verhalen, passend bij het thema (op reis) en
er is een mooie opbouw in de verhaallijn.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Tijdens de afsluiting van de boekenweek op het schoolplein
zouden beide kampioenen een deel van hun verhaal voorlezen,
maar de geluidsinstallatie weigerde dienst. Hieronder zijn beide
verhalen integraal afgedrukt.
Met toestemming van de schrijvers.
Veel leesplezier.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De komende weken
11 - 15 november

is er aandacht voor de week van de mediawijsheid

Vanaf 11 november

zijn de 10-minutengesprekken voor de ouders van de groepen
4 tot en met 7. U bent door de leerkracht(en) digitaal
uitgenodigd. Hebt u zich al ingeschreven?

De komende drie vrijdagen
(15, 22 en 29 november)

zijn er weer talentenmiddagen ingeroosterd.

De volgende maandbrief
wordt op vrijdag 29 november 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.
Kopij uiterlijk dinsdag 26 november 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl.
Oude maandbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx.

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 Informatie – 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.
Contact: Tineke Langebeeke, CJG medewerker Oosterparkwijk – Centrum
sociaal verpleegkundige JGZ; tineke.langebeeke@wij.groningen.nl, tel. 06 31631942

Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie van de kalender.
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