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We knijpen onze
handen dicht dat we tot nu toe nog maar weinig klassen naar huis hebben moeten sturen vanwege Corona. We hopen dat dit, ook tijdens
de ‘donkere maanden’ die voor de boeg liggen, zo blijft.
Wel hebben we zorgen over het leerkrachtentekort. Bij ziekte van leerkrachten zijn we genoodzaakt om het intern op te lossen, aangezien er geen invalkrachten beschikbaar zijn. Dat betekent dat we af en toe genoodzaakt zijn om de leerkrachten die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld het verzorgen van muziek, beeldende vorming of het aanbod voor onze hoog- en meerbegaafde leerlingen, te vragen om een groep op te vangen. Dit baart ons zorgen, omdat we dit
voor de kinderen en de leerkrachten geen wenselijke situatie vinden. We houden u hierover op
de hoogte.

Cultuurprofielschool
Inmiddels prijkt het bord ‘Cultuurprofielschool’ op onze gevels! Op 6 oktober werd het officieel
onthuld door wethouder Carine Bloemhoff. We zijn er trots op dat we door ons cultuuronderwijs
bijdragen aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen: hoogwaardige kunstlessen, culturele
uitstapjes, activiteiten op het gebied van alle verschillende kunstdisciplines! Wij houden ervan
èn we vinden het belangrijk. Door ons aan te sluiten bij de vereniging van Cultuurprofielscholen
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blijven we ons als team ook ontwikkelen op dit gebied. In het kader van dit heugelijke feit
kregen alle groepen afgelopen week een creatieve workshop aangeboden.

Kinderboekenweek

We zitten midden in de KBW – Kinderboekenweek. Dit jaar heeft die het thema ‘Worden wat
je wil’ meegekregen. Aan de Nassaulaan werd dit
leesbevorderingsevenement geopend met een
modeshow van de leerkrachten!
Aan de Graaf Adolfstraat genoten de kinderen
van een toneelvoorstelling door de leerkrachten;
de groepen 1 tot en met 3 keken naar ‘Een ober
van niks’ van Tjibbe Veldkamp en de groepen 4
en 5 naar ‘Dokter Vos maakt u beter’ van Daan
Remmerts de Vries.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Nieuw gezicht
Met ingang van 13 oktober zal conciërge Mark Janssen op woensdag, donderdag en vrijdag ons
team komen versterken. Frank van den Berg blijft op maandag, dinsdag en donderdag aan de
Nassauschool verbonden.

Danslessen
Wat fijn: we pakken de danslessen bij Lucia Marthas
weer op! De groepen 6, 7 en 8 krijgen enkele weken
achter elkaar lessen van echte profs! De lessen worden op een nieuwe locatie gegeven: Zernikeplein 7.
Via de leerkracht van uw kind ontvangt u de data en
de tijden. Deze zullen ook worden opgenomen in de
kalender op de website.

Cinekid Juryschool

Elk jaar in en rondom de herfstvakantie vindt het Cinekid Festival plaats:
het grootste kinderfilm en -mediafestival ter wereld. Tijdens dit festival wordt de Nationale Publieksprijs uitgereikt. De onderscheidingen voor de beste Nederlandstalige jeugdproducties. De
leerlingen van de Nassauschool hebben, mede, gejureerd
door enkele korte films te bekijken en te bespreken. Niet
alleen heerlijk om te doen, maar (in een wereld vol beeld en
geluid) ook belangrijk om te leren goed te kijken, luisteren,
je bewust te worden van wat je ziet en ervaart èn je mening
erover te formuleren!

Groep 3
Hoewel we al een eindje onderweg zijn is het gratis magazine ‘Hoera, mijn kind in groep 3!’ interessant voor ouders
met kinderen in deze groep. Een blad met informatie over
wat er allemaal geleerd wordt in groep 3 en met tips over
het thuis spelenderwijs verder oefenen met het leren lezen.
Klik op deze link: https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/gratis-magazine-hoera-mijn-kind-in-groep-3/.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Bericht van onze administratief medewerkster
De automatische incasso "TMO" wordt 27 oktober a.s. afgeschreven. Mocht u de "Machtiging
TMO" 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 oktober via SocialSchools een
verzoek tot overmaken.

De volgende nieuwsbrief…
…verschijnt op vrijdag 5 november 2021. Kopij mag aangeleverd worden uiterlijk dinsdag 2
november.
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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