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De Kunst- & Cultuurweken.
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Irene van den Berg-Pellekooren

We zijn weer begonnen! De jaarlijkse 'Kunst- & Cultuurweken' staan dit
keer in het teken van het thema 'Noorderplantsoen'. De komende weken laten alle kinderen zich inspireren door deze fantastische plek vlakbij onze school. We verdiepen ons in de natuur, de historie, de kunst…,
alles waar de kinderen oog voor hebben en krijgen de komende tijd.
Tijd om te ontdekken, onderzoeken, ervaren en dus vanzelf ook om te
leren. We geven dit alles vorm in de verschillende kunstdisciplines:
dans, drama, beeldende vorming, muziek en cultureel erfgoed. Naast
veel uitstapjes náár en lessen ín het plantsoen zal er in elke klas ook
nog een beroepskunstenaar een interessante workshop komen geven.
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En natuurlijk willen we de Kunst- en Cultuurweken op een bijzondere
manier, samen met de ouders, afsluiten. We zijn van plan om een tentoonstelling ín het plantsoen te geven! Via een uitgestippelde route kunnen ouders, broers en zussen komen
kijken naar presentaties van de verschillende klassen. En dat natuurlijk
rekening houdend met de coronamaatregelen . Over de details horen
jullie later meer, maar noteer alvast
woensdag 9 juni tussen 17:00 en
19:00 uur in de agenda!
We hebben er veel zin in en hopen dat
de kinderen ook met enthousiaste verhalen thuis zullen komen!
Al enthousiast? Ralf Poelman - Het
gras van het Noorderplantsoen [Live
@ Nacht van Noord 2014] - RTV Noord
– YouTube.
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De maand juni is traditioneel de tijd van de schoolreizen en excursies
In verband met de veiligheid en de stadsbrede schoolafspraken over vervoer van
leerlingen met bussen in coronatijd, heeft
het team besloten dat de meeste activiteiten verschoven worden naar de periode direct na de zomervakantie (september). Dus de leerlingen moeten nog even
wat langer wachten voor de schoolreizen.
Maar dan wordt het nieuwe schooljaar
wel op een heel speciale manier begonnen…
Een uitzondering wordt gemaakt voor de
groepen 8. Zij gaan in hun laatste schoolweken wel op schoolkamp. In een eigen bubble en dat speelt zich volledig buiten af. De ouders
van de schoolverlaters krijgen één dezer dagen de data en meer info van de desbetreffende
leerkrachten. Ook zullen in principe de sportdagen voor de groepen 3-8 doorgaan. Over de data
wordt nu gesproken met de gemeente i.v.m. veldhuur. U hoort zo spoedig mogelijk meer. En
vanzelfsprekend: de MR is op de hoogte van de keuzes die de school gemaakt heeft omtrent
deze activiteiten. Meer weten over de activiteiten tot de zomer? Kijk in de jaarkalender op de
website!

Herdenken
Op vrijdag 23 april maakten we een wandeling via de Schildersbuurt naar het Werkmanmonument aan de Heresingel. We kwamen langs allerlei verschillende Stolpersteine in de Jozef Israelstraat en aan de Westerkade. Bij het monument hebben we Werkman en andere slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog herdacht. We hebben het volkslied gezongen bij het monument
en er zijn bloemen neergelegd.
Op school kregen we van de Stichting Stolpersteine (www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl) een boek met daarin verhalen over de Joodse bewoners die zijn omgekomen in de
oorlog.
Hidde Wennekes en Koen Beekhuis (8a)
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Ingezonden nieuws van de ouderraad
Onderstaande foto’s geven je een idee waar de OR zoal bij betrokken is. Ben jij die enthousiaste
ouder, die ook mee wil helpen de schooltijd van je kinderen nog leuker te maken, meld je dan
aan als lid!
Als OR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van je
kind. Je bent nauw betrokken bij de school en krijgt daardoor een kijkje achter de schermen,
kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team
en het bestuur en je doet een schat aan ervaring op.
“Samen proberen we elk schooljaar voor iedereen die betrokken is bij de school een beetje
gezelliger en leuker te maken”.
De OR helpt binnen de Nassauschool bij de organisatie van: Plantsoenloop, Sinterklaas- en
Kerst- en Paasviering, onze eigen Avondvierdaagse, Sportdag, Afsluiting van de Kunst en Cultuurweken, sneeuwploeg, de weggeefkast, aankleding van de schoolpleinen, het Eindfeest
(Idols) en een leuke ouderavond.
Tot slot wordt daarnaast elk schooljaar nog wel iets leuks bedacht. In het Coronajaar 2020
bijvoorbeeld, verraste de OR de leerkrachten met blenders en manden met fruit om gezonde
smoothies te kunnen maken: zo bleven onze toppers fit voor de klas!
De OR-leden kiezen zelf aan welke activiteiten ze een bijdrage willen leveren en organiseren
deze met elkaar, soms samen met een leerkracht of geholpen door enthousiaste ouders van
buiten de OR. Er is altijd wel een aantal leuke activiteiten om je voor in te zetten!
De ouderraad vergadert eens in de zes à zeven weken. Zo houden we elkaar op de hoogte van
de activiteiten en worden we op de hoogte gehouden wat er speelt binnen de school.
Meer weten?
Wil je meer weten over het lidmaatschap van de OR, neem dan contact op met een van de
leden (or@nassauschool.nl) of kijk nog even op de website van de school.

Niet vergeten
Komende maandag, 24 mei, is de school gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag.
In de week erna, op dinsdag 1 juni, is er een studiedag voor het personeel over onderwijsontwikkeling.
Sportdag groep 3-5 23 juni
Idem
groep 6-8 30 juni
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Om alvast te noteren: het algemene vakantierooster 2021 – 2022
(de extra margedagen volgen later)
Vakanties 2021 - 2022
Herfstvakantie

maandag 18 – vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 21 – vrijdag 25 februari 2022

Dagen rond Pasen

vrijdag 15 en maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april – vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

maandag 18 juli – vrijdag 26 augustus 2022

De volgende nieuwsbrief
wordt op vrijdag 4 juni 2021 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.
Kopij uiterlijk dinsdag 1 juni 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl.
Nieuwsbrieven van dit en vorig jaar zijn terug te lezen via de website van de school.
U kunt ook klikken op deze link: https://www.nassauschool.nl/Informatie/Nieuwsbrieven.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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