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De laatste van dit jaar...
Beste ouders,

Dit is de laatste Nassau-Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het was wederom een bijzonder jaar,
waarin Corona (nog steeds) niet ver weg was. Gelukkig ging de wereld gedurende het jaar
meer open, waardoor we veel moois konden doen met en voor de kinderen.
Graag bedanken we op deze plek de ouders die ook afgelopen jaar klaarstonden voor de school. Wat fijn dat er zoveel ouders zijn die meedenken, of meehelpen. Uw bijdrage
wordt enorm gewaardeerd! We hopen dat we ook komend
jaar weer een beroep op u kunnen doen.
Volgende week, op donderdagmiddag 14 juli sluiten we om
14:30 uur af en begint de zomervakantie. Mochten er in de
tussentijd nog bijzondere zaken met u gedeeld moeten worden, dan ontvangt u een SocialSchools bericht via de leerkracht. Dit is voorlopig dan ook even de laatste algemene schoolinfo. Eind augustus weer verder. Het schoolteam wenst iedereen een fijne, gezonde en voorspoedige vakantietijd.

De laatste schoolweek
Nog een week te gaan…. Op maandag 11 en dinsdag 12 juli de eindmusical van de groepen 8
en op woensdag 13 juli spuiten we deze leerlingen de school uit. Dan zit het erop voor hen en
gaan ze een nieuwe fase tegemoet. We wensen deze leerlingen heel veel plezier en succes op
de middelbare school.
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Daarnaast zijn er enkele leerkrachten die afscheid nemen…. Hun
namen zijn al eerder genoemd: Loran Vorgers, Yvonne Schuuring
en Saskia Albeda zullen de school verlaten. Sanne Peters gaat na
de zomervakantie met zwangerschapsverlof en Lianne Harmsen
volgt een paar weken later.

Vakantie- en margedagen
Herhaling mét rectificatie: in de vorige nieuwsbrief stond vrijdag 24 december als margedag vermeld. Dit moet zijn vrijdag 23 december.

Vakantierooster
Herfstvakantie

15 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Pasen

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie (incl. Konings- en Bevrijdingsdag)

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie
(Let op: laatste schooldag donderdag 20 juli)

21 juli t/m 3 september 2023

Margedagen
Woensdag 16 november
Vrijdag 23 december
Maandag 9 januari
Donderdag 6 april (onder voorbehoud)
Dinsdag 11 april
Maandag 12 juni

Een bericht van de Ouderraad: Een actiever en fysieker schooljaar
Vanuit de ouderraad kijken wij terug op een mooi schooljaar met
leuke activiteiten. We vinden het fijn dat er weer veel mogelijk
was, zoals een gezellige afsluiting van de Kunst- en Cultuurweken
en de avondvierdaagse met honderden kinderen en ouders. En
we zijn ook nog niet helemaal klaar, want dit jaar kan Idols ook
weer plaatsvinden met publiek! Dat belooft nog een mooi feestje
te worden.
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Uitzwaaien en verwelkomen van OR-leden
Nu het schooljaar ten einde komt, zwaaien er maar liefst 4 OR-oudgedienden af. Karen, Tijmen, Judith en Monique zijn jaren actief geweest
binnen de ouderraad. Wij danken hen voor hun waardevolle inzet de afgelopen jaren!
Voor het nieuwe schooljaar sluiten er gelukkig ook weer 5 nieuwe leden
aan bij de Ouderraad. Marije, Corien, Karin, Loes en Marijn gaan ons team
versterken met het bedenken en uitvoeren van leuke activiteiten voor de
Nassauschool.

Aankondiging schoolfotograaf
De eerste activiteit van het nieuwe schooljaar is natuurlijk de schoolfotograaf: Op maandag
12 en woensdag 14 september staat de fotograaf op de planning. In het nieuwe schooljaar
ontvangen jullie hier meer informatie over.
Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar,
De OR

Boekenmarkt

Afgelopen maandag hebben veel boeken en strips
weer een nieuwe eigenaar gevonden! Er werden mooie
verkooppraatjes gehouden en er is goed onderhandeld
tussen de kinderen!
Het was weer een zonnige en geslaagde middag!
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Hoofdprijs Poëziepaleis voor Steijn!
Een paar weken geleden werd een aantal kinderen van onze school
verrast met een prijs bij de poëziewedstrijd van het Poëziepaleis.
Hun winnende gedicht werd opgenomen in een gedichtenbundel
en ze werden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in
Nijmegen.
Tot zijn grote verrassing hoorde Steijn Minholts uit groep 4/5
daar dat zijn gedicht ‘Amper’ door de vakjury uit 2500 gedichten
werd gekozen en bekroond met de hoofdprijs voor de middenbouw.
Gefeliciteerd Steijn! Wij zijn supertrots!
Hij kreeg een dekbedhoes en T-shirt met het geïllustreerde gedicht.

Amper
Ken je dat woord?
Het wordt bijna nooit gebruikt
Amper betekent ‘bijna niet’
Ik heb amper iets te doen
Amper naar opa en oma toe
Ik kan amper zwemmen, klimmen, lopen
Amper blij zijn
Is het leven wel fijn als alles amper is?
Amper - een mooi woord
Bijna niet
Maar ik heb het liever
Bijna wel
Steijn Minholts – groep 4/5

Studenten van de Noorderpoort maakten een animatiefilm over zijn gedicht:
Poëziepaleis - 🎈Feestjes vieren we goed! Daarom is er... | Facebook
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Kunst voor Greetsiel

Op 20 juni ging groep 4/5 met de bus naar Greetsiel, een klein vissersdorpje aan de Duitse
kust. Deze zomer, van 24 tot en met 31 juli, vindt daar een grote kunsttentoonstelling plaats,
waarin zowel verschillende kunstenaars als leerlingen van scholen een bijdrage leveren.
http://www.greetsieler-woche.de.
Het thema is ‘Dieren in de Kunst’. In verband met onze affiniteit met kunst en cultuur is ons
gevraagd hieraan mee te werken en dat doen wij graag. We hebben een verzameling kunstwerken uit alle groepen van onze school officieel overgedragen aan de organisatie van de tentoonstelling. Zij hebben onze kunstwerken tijdelijk in bruikleen. We maakten met een gids een
mooie wandeling door het historische dorp, bezochten het natuurmuseum en werden verwend
met een ijsje en een broodje worst. Het was een leuke dag.

De sportdagen waren een groot succes!
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Wat een groot sportfeest was het! De
sportdagen zijn heel goed verlopen! De
kinderen hebben een erg leuke, actieve en
gezellige sportdag gehad. Ook het weer
heeft ons niet in de steek gelaten. Het waren 2 heerlijke zonnige dagen. Iedereen
heeft erg genoten van alle leuke en creatieve atletiek en spelonderdelen. Wij als
organisatie willen graag alle ouders, collega´s en stagiaires die meegeholpen hebben tijdens de sportdagen erg bedanken
voor hun hulp! Het was echt super! Wij
hebben er erg van genoten. Op naar de
volgende sportdagen!
Groeten,
Sanne Peters en Esra Philips

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 Gratis leesbingo
4. Met de app van de vakantiebieb neem
je makkelijk je favoriete boeken mee op
reis (vanaf 1 juli t/m 31 augustus voor kinderen
en 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. Volg het verhaal van Blink Zomerlezen. Je hebt hierover informatie en een link ontvangen
van de leerkracht. Iedere week komt er een nieuw hoofdstuk online.
7. Zoek naar boeken met humor, cliffhangers en veel illustraties, strips 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!
Fijne vakantie en veel plezier met lezen!
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Ten slotte
In de laatste week van de vakantie ontvangt u een SocialSchools bericht van de school met
daarin informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Kopij mag aangeleverd worden via
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: Nieuwsbrieven Nassauschool.

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.
Ongeacht in welke groep uw kind zit, worden 5-jarigen mét hun ouder(s) uitgenodigd op het consultatiebureau
voor een gezondheidsonderzoek. De kinderen in groep 7 onderzoekt de GGD 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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