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Terugkijkend op de eerste 4 weken van het schooljaar...
We zijn alweer 4 weken onderweg. We kunnen terugkijken op mooie
weken waarin de kennismaking tussen kinderen, ouders en leerkrachten centraal stond. Waarschijnlijk heeft u allemaal, samen met uw
zoon of dochter, een kennismakingsgesprek gevoerd met de leerkracht. We hopen dat deze start vertrouwen geeft en bijdraagt aan
een goede samenwerking.

De groepen 2 tot en met 8 zijn afgelopen week allemaal op schoolreis geweest. Voor het eerst
staan deze uitjes in september gepland, mede mogelijk gemaakt dankzij corona... Maar eigenlijk wel een heel mooi en passend moment, aangezien we op dit moment, aan het begin van
het schooljaar, extra investeren in een goede en veilige sfeer in de groep en dit sluit hier
naadloos bij aan.

De groepen 6 genoten van het wadlopen in Lauwersoog
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Afgelopen dinsdag heeft u kunnen luisteren naar de persconferentie van Mark Rutte en Hugo
de Jonge. Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf
20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij een besmetting.
De GGD besluit op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een
coronabesmetting op school. Bij klachten blijft gelden: bij koorts, benauwdheid of veel hoesten
blijven kinderen thuis en laten zich testen bij de GGD. Bij een negatieve uitslag mag de leerling
weer naar school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Kiest u ervoor om uw kind niet te
laten testen, dan is het kind weer welkom op school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
En anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, maar is nog wel verstandig. We beraden
ons op dit moment wat dit betekent voor het contact met ouders. We komen hier binnenkort
bij u op terug.

Margedag 9 september
Komend schooljaar staat in
het teken van het verder
vormgeven van kindgericht
onderwijs, met als doel om
het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
te vergroten. Het traject
wordt in de onderbouw gelinkt aan het thematisch en
betekenisvol onderwijs en in
de midden- en bovenbouw
aan de implementatie van de
nieuwe rekenmethode “Pluspunt”. We gaan als team op
zoek naar wat onze leerlingen
nodig hebben in hun ontwikkeling. Een zoektocht die allerlei interessante vragen oplevert. Wij
hoeven dit pad niet alleen te bewandelen. We doen dit in nauwe samenwerking met “Wij Leren”,
een organisatie die in onderwijsland behoorlijk wat naamsbekendheid heeft opgebouwd op dat
gebied. De aftrap hebben we in juni gehad en op 9 september zijn we echt van start gegaan
met een mooie studiedag waarin samen op zoek zijn gegaan naar ons gezamenlijk verlangen.
Met andere woorden: wat gunnen we onze kinderen als ze na 8 jaar de Nassau verlaten? Voor
het team zit hier de kern: zelfvertrouwen, samenleven, nieuwsgierigheid, kennis, zelfsturing
en creativiteit. De komende tijd gaan we dit verder met elkaar duiden. Wordt vervolgd...

Vandalisme
We hebben op het moment veel last van vandalisme op het plein en rond de school bij de
locatie aan Graaf Adolfstraat. We hebben korte
lijnen met de wijkagent, maar wie weet wilt u
ook uw steentje bijdragen? Hoe meer sociale
controle, hoe beter. 's Avonds een rondje door
de wijk, met een rondje Graaf Adolfstraat/
Stadhouderslaan zou heel helpend zijn!
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Kinderboekenweek 2021 - Worden wat je wil!

Van woensdag 6 oktober tot en met zondag 17 oktober vindt weer de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats met als thema: Worden wat je wil! Over beroepen en alles wat daarbij hoort.
Natuurlijk besteden we er op de Nassauschool ook aandacht aan! We beginnen zelfs al een
week eerder, op 29 september. Zo hebben we nog meer tijd om alle kinderen enthousiast te
maken voor het lezen van boeken. Naast het (voor)lezen van veel verschillende boeken, organiseren we allerlei activiteiten gericht op leespromotie. Zo krijgen alle groepen een nieuw
boek voor de schoolbibliotheek, is er een schrijfwedstrijd en natuurlijk een boekenmarkt.
We houden jullie via SocialSchools op de hoogte als er speciale activiteiten zijn voor de verschillende jaargroepen.

Feestelijke opening Cultuurprofielschool
Halverwege 2019 zijn wij als Nassauschool toegetreden
tot de “Vereniging CultuurprofielScholen”. Dit is een landelijke vereniging voor én door scholen die cultuuronderwijs centraal stellen. Het lidmaatschap biedt ons een
groot netwerk waarin cultuuronderwijs centraal staat.
Daarnaast mogen wij
als school meedoen
aan inspiratiebijeenkomsten en door onderlinge uitwisseling
zullen wij (nog) meer expertise krijgen in cultuuronderwijs.
Wij zijn erg trots dat wij lid zijn geworden van deze vereniging.
Vanwege de onzekerheden rondom corona hebben we dit
nog niet samen kunnen vieren. Gelukkig gaat dit nu alsnog
gebeuren. En wel op woensdag 6 oktober. Op deze dag, zullen wij samen met leerlingen, collega’s, de wethouder van
onderwijs en andere genodigden op een feestelijke manier
stilstaan bij de toetreding als “Cultuurprofielschool”. We zouden dit moment ook graag samen met u vieren en kijken
naar de mogelijkheden hiervoor. Ook hier geldt: wordt vervolgd...
En in het kader van ons kunst- en cultuuraanbod: ook dit
jaar zijn wij weer juryschool voor Cinekid en stemmen al
onze kinderen mee voor de publieksprijs “Beste Nederlandse
korte film of serie”. Afgelopen week was het weer zover. Wie
weet heeft u uw zoon of dochter erover horen vertellen?
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Schoolfotograaf
Op woensdag 8 en vrijdag 10 september bezocht de schoolfotograaf de Nassauschool.
Dankzij de OR werd dit moment extra leuk:
alle kinderen kregen na het fotomoment een
heerlijk ijsje van Matti Gelati. En wat betreft
de foto's: binnenkort krijgt u een unieke digitale code waarmee bestellingen kunnen worden gedaan.

Ouderbijdrage
De automatische incasso "Ouderbijdrage"
wordt 27 september a.s. afgeschreven.
Mocht u de "Machtiging Ouderbijdrage" nog
niet ingeleverd hebben, wilt u dit dan z.s.m.
doen? De ouders die geen gebruik maken van
de Automatische Incasso krijgen in de week
van 27 september via SocialSchools een verzoek tot overmaken.

Plantsoenloop

Op zaterdag 6 november 2021 vindt de Plantsoenloop weer plaats. Doe je ook mee?
Je kan je inschrijven voor de 4 km. Plantsoenloop, de 8 km. Plantsoenloop, de 1 km. Kidsrun
of de 2 of 4 km. Kidsrun.
Inschrijven kan via deze link: Inschrijven - Plantsoenloop Groningen.

Schaakcursus op de Nassauschool!!
Ook dit jaar wordt er weer een schaakcursus op de Nassauschool gegeven. Iedereen vanaf
groep 3 mag hieraan meedoen. De cursus begint op woensdag 6 oktober en duurt 12 lessen.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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De schaaklessen vinden elke woensdag plaats van 13:10 tot 14:10 uur. De schaakcursus wordt
gehouden in een klaslokaal. Na de 12 lessen is er een vervolgcursus van weer 12 lessen.
Er wordt lesgegeven aan de hand van de stappenmethode van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
In de eerste stap (voor beginners) leren de loop
van de stukken, andere spelregels zoals aanval
en slaan, schaak en mat zetten, de rokade, en
passant.
Sommige kinderen hebben al eerder meegedaan
aan de schaakcursus en zijn in het bezit van een
schaakdiploma stap 1. Zij kunnen verder met
stap 2. Daarin leer je iets over openingen, veel
trucjes om stukken van je tegenstander te winnen
en wat moeilijkere matcombinaties. Om te oefenen krijgt iedereen een eigen werkboek. Daarnaast worden in elke les natuurlijk veel partijtjes gespeeld voor de “interne” competitie.
Ook zijn er een paar leuke toernooitjes in de cursus opgenomen.
Aan het eind van de cursus kan iedereen zijn schaakdiploma halen.
De kosten voor de cursus bedragen € 25. Dit bedrag kan op de eerste les worden betaald.
Kinderen die aan de cursus van vorig jaar hebben meegedaan, die door corona niet kon worden
afgemaakt, krijgen € 10 korting.
Als je wilt meedoen, geef je naam, je groep en het schaakdiploma dat je eventueel al in bezit
hebt, door aan de schaakmeester Hiddo Zuiderweg. E-mail: superhiddo@hetnet.nl.

De volgende nieuwsbrief
wordt op vrijdag 8 oktober 2021 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.
Kopij uiterlijk dinsdag 5 oktober 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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