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Bijna herfstvakantie
De eerste vakantie van het nieuwe
schooljaar staat weer voor de deur! Het
is inmiddels herfst en dat merken we
ook aan het aantal zieke leerlingen en
collega's. Het aantal positieve coronatests stijgt weer, zoals voorspeld.
Mocht uw zoon of dochter corona
hebben, zou u dit dan willen vermelden bij het ziekmelden? Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie, minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Zie voor
meer informatie: thuisquarantaine en quarantainecheck.
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Ouders weer in school
Sinds een aantal weken staat de voordeur ´s ochtends weer open en bent u van
harte welkom in school. Het is fijn om te merken dat de lijntjes weer wat korter
zijn. We vinden het belangrijk dat we elkaar weten te vinden.
Een punt van aandacht: de schooldag begint om 8:30 uur. Vanaf dat moment
willen we er zijn voor de kinderen. Dus mocht u voor schooltijd nog iets willen zeggen tegen de leerkracht, een vriendelijk verzoek om op tijd te komen.

Jaarplan
Ons Jaarplan 2022-2023 is klaar en is hier te lezen: Jaarplan Nassauschool 2022-2023.pdf. Heeft
u vragen of opmerkingen? Laat het vooral weten: m.vlaanderen@vcog.nl.

Nieuws over collega's
Kirsten Stronks, onze leerkracht van groep 4c, is eind september geslaagd voor haar “Zij-instroomtraject” van NHL Stenden. We zijn ontzettend blij voor haar en zijn er trots op dat onze
leerlingen een leerkracht hebben als Kirsten. De uitspraak van John Hattie (professor in de educatie): ‘Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen’ is op haar lijf geschreven.
Nog meer heuglijk nieuws: onze collega's Sanne Muller Peters en Lianne Harmsen zijn bevallen. Sanne is recent
moeder geworden van Fleur en vandaag hoorden we dat Lianne is bevallen van haar zoon Cas! Wat een groot geluk!
Na jaren trouwe dienst nemen we op 28 oktober afscheid
van onze collega Gemma Benus. Gemma heeft jarenlang les
gegeven van de leerlingen van de groepen 1 en 2.
Vorig jaar is Gemma naast haar werkzaamheden op de
Nassau aan de slag gegaan als docent Ecologische Pedagogiek op de Hogeschool Utrecht.
Vanaf 1 november gaat ze ook aan het werk bij Operation
Education. Nieuwsgierig? œ Operation Education - If not
now, then when? If not us, then who?
We gaan Gemma missen. Jarenlang heeft zij zich ingezet
om ons onderwijs nog mooier en kindgerichter te maken. Nu heeft ze de mogelijkheid om onze
toekomstige collega's te inspireren en daar plukken onze leerlingen
en uw kinderen straks weer de vruchten van.
Gemma is na de herfstvakantie nog 1 week aan het werk. Mocht u
haar de hand willen schudden, dan kan dat: ze werkt op dinsdag 25
en donderdag 27 oktober.
Tot slot: afgelopen zondag stond de 4 Mijl van Groningen op het
programma. Veel kinderen, maar ook een aantal leerkrachten van
de Nassauschool deden mee. Over een paar weken (zaterdag 5 november) staat het volgende sportieve evenement op het programma: de Plantsoenloop. Er doen ruim 250 leerlingen mee. Komt
u ook kijken?
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek met als thema Gi-Ga-Groen loopt al weer bijna ten einde. We zijn met
een mooie opening, waarbij alle kinderen en veel ouders bij aanwezig waren, op het plein aan de
Graaf Adolfstraat gestart. In de
groepen is veel gelezen en er zijn
allerlei activiteiten met boeken
gedaan. Een aantal groepen
hebben een bezoek gebracht
aan boekhandel Riemer voor
een speurtocht. In de onderbouw is een boek uitgespeeld en
in de midden- en bovenbouw is
een verhalenwedstrijd gehouden met als thema Gi-Ga-Groen.
De winnaars krijgen een ‘Gouden
Griffel’ uitgereikt. In de volgende
nieuwsbrief horen jullie wie de
winnaars zijn. De Kinderboekenweek wordt afgesloten met de Boekenmarkt.
We hebben weer nieuwe boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek en deze werden enthousiast door de kinderen ontvangen. Ze wilden graag beginnen met lezen!
We hopen dat de kinderen hun enthousiasme meenemen naar huis en dat jullie ook thuis veel
gaan/blijven voorlezen.

Cinekid

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 én je mening erover te formuleren!

Herfstvakantie
In de herfstvakantie zijn allerlei leuke culturele activiteiten voor kinderen, veelal
gratis. Zie: Oktober Kindermaand | Stichting Kunst & Cultuur (kunstencultuur.nl)
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Een dichter op school
De komende maanden zal er onregelmatig een dichter de groepen bezoeken om te komen
schrijven met de kinderen. Over de school en de wereld, over het weer en de zee, over klassieke
muziek en over veel meer.
Er wordt geschreven in groepjes en dat betekent dat er bijna 100 gedichten zullen worden geboren op de Nassauschool. Dat zal een fikse dichtbundel zijn aan het eind van het schooljaar. Een
bundel door en voor de kinderen en hun (groot)ouders. Groep 3 van juf Agnes was al aan de beurt:

De echo van je bloed
Je hoort de Noordzee
in de schelp
op het strand van Terschelling
maar het zijn je bloedvaten
het is de echo van je bloed
en het bloed stroomt overal
in je hele lichaam
tot je tenen en je hoofd

Je bloed stroomt
door de buizen in je schedel
door je borst en je hart
soms als je valt
of wordt aangebotst
stroomt het bloed uit je lichaam
Je vindt de schelp op het strand
je hoort de zee en de meeuwen
en de wind blaast alles omver
als hij heel sterk is
hij komt van het noorden
waar het ijskoud is

Thijs Devlin Vos Noa Coen
groep 3

Nassau-shirts
Twee jaar geleden zijn er door de OR en meester Esra mooie nieuwe donkerblauwe sportshirts
besteld met het Nassauschool-logo erop. Deze hebben we gebruikt met schoolvoetbal en de
plantsoenloop. Helaas zijn er van de 90 nieuwe shirts nu nog slechts 74 over... Mocht je nou een
Nassau-shirtje in de kast hebben liggen, zouden jullie de shirts willen inleveren bij de leerkrachten? Zo kunnen de leerlingen volgende maand bij de Plantsoenloop weer in een Nassau-shirtje
lopen. Bedankt!
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Bericht van onze administratief medewerkster
De automatische incasso "TMO" wordt 25 oktober a.s. afgeschreven. De ouders die geen gebruik
maken van de Automatische Incasso krijgen op 25 oktober a.s. via SocialSchools een betaallink
met verzoek tot overmaken.

De volgende nieuwsbrief
wordt op vrijdag 11 november 2022 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk
dinsdag 8 november 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: 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
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