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Het nieuwe jaar 2019 

Als je een schooljaar in tweeën zou kunnen splitsen, is in februari 
de overgang naar de tweede periode. Meestal worden er dan 
jaarlijks in onze schoolorganisatie een aantal veranderingen 
doorgevoerd. Zo start er op maandag 4 februari een nieuwe 
instroomklas. De zevende kleutergroep. Door ruimtegebrek kan 
dat niet in de Oranjeboog of het Monument. Groep 1d zal een 
plek krijgen in het Paleis. Wel bijzonder op een basisschool: 
traplopen kan bij ons niet vroeg genoeg worden aangeleerd!  

Februari is ook de maand van de rapporten (woensdag 13 
februari 2019) en de oudergesprekken (25 - 28 februari 2019). En 
daar tussendoor de voorjaarsvakantie  
In de voorafgaande weken worden in bijna alle groepen een 
aantal CITO-toetsen afgenomen om te kunnen vaststellen hoe iedere individuele leerling 
zich ontwikkelt. Tevens zijn de groepsresultaten voor de school een mogelijkheid om te 
kunnen zien hoe de Nassau zich verhoudt tot andere scholen als het gaat om 
onderwijskwaliteit op leergebied.  
U krijgt volgende week vrijdag (op 1 februari) een uitnodiging van de leerkracht via 
DigiDUIF om in te tekenen voor de tienminutengesprekken.  

De komende week 
besteedt de Nassau 
aandacht aan de 
nationale poëzieweek. 
Meer weten? Kijk op 

https://www.poezieweek.com/  
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Nagekomen bericht (actueel) 

Afgelopen woensdag was de wereld wit. Een prachtige dag, maar wel wat overlast.  

Als zo’n bijzondere situatie zich nog eens voordoet, nodigen we actieve en energieke ouders uit om vanaf 
8 uur de sneeuwschuiver ter hand te nemen. De middelen staan voor u klaar op beide locaties. U bent van 
harte welkom. 

De Zilveren weken 

Na de kerstvakantie is in alle groepen gestart met een vervolg van “de gouden weken”. Deze werden 
gehouden aan het begin van het schooljaar in september.  
“De Zilveren weken” zijn bedoeld om (opnieuw) extra aandacht te besteden aan de groepsvorming in de 
breedste zin van het woord.  

Elke dag zijn er een aantal activiteiten die te 
maken hebben met het groepsproces: 
gesprekken, spelvormen of oefeningen. 
Kernwoorden daarbij zijn: zelfkennis, emoties, 
relativeren, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, 
keuzes maken, verplaatsen in de ander, 
omgaan met verschillen, weerbaarheid, 
samenwerken en omgaan met media-
informatie (waaronder internet).  

We vinden het als Nassauschool van groot belang dat 
elk kind met veel plezier naar school gaat en zich 
prettig en veilig voelt in zijn of haar groep.  

Daarnaast zijn er wederom onderwerpen behandeld 
uit de methode “Goed gedaan”. Tot de 
voorjaarsvakantie worden de lessen 7, 8 en 9 
gegeven. De thema’s en doelstellingen die hierbij 
behandeld worden, vindt u in het overzicht op de 
volgende pagina. 
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Studiedagen op 14 en 15 februari 2019 

Op bovengenoemde dagen is de school voor de leerlingen gesloten. De leerkrachten zitten die dagen zelf 
in de schoolbanken. Donderdag zal in het teken staan van onze identiteit en vrijdag in het kader van 
leerlingzorg. 

Zorgen in het onderwijs; gebrek aan invallers 

Het is en blijft bijna een onmogelijkheid om tijdens afwezigheid van een leerkracht 
een duurzame vervanging te regelen. Vaak is het lastminute-werk, veel geregel in 
een te korte tijd en dan rest de school soms maar één keuze: “de groep gaat naar 
huis”. Natuurlijk heeft dat niet de voorkeur, maar er is in een dergelijk geval sprake 
van overmacht. Het moet te allen tijde veilig zijn voor alle leerlingen. Groepen van 
meer dan 35 leerlingen vindt het team en de schoolleiding onverantwoord.  
Tot nu toe is “een groep naar huis” 
vanaf september 2018 zo’n 9 keer 

gebeurd. Geen schoonheidsprijs, eerder een zwaktebod. 
Mocht deze laatste optie (opvang thuis) voor uw kind(eren) 
van toepassing zijn, dan wordt u daar minimaal de avond van 
tevoren van op de hoogte gebracht via DigiDUIF.  
Om als school ook een duidelijk signaal richting de politiek te 
geven, sluit de Nassau zich aan bij de geplande landelijke 
staking op vrijdag 15 maart. De school zal die dag naar alle 
waarschijnlijkheid dicht zijn. Wilt u daar nu alvast rekening 
mee houden? 

Van DigiDUIF naar Social school 

De ouderportal van de Nassauschool gaat wegens een 
fusie met een partner van naam veranderen. Het is 
voor u niet ingewikkeld. U hoeft geen enkele actie te 
ondernemen. De overgangsdatum ligt rond 18 maart 
2019. 
Hier de informatie-link als uw nieuwsgierigheid wordt 
opgewekt: https://www.socialschools.nl/30-voor-
ouders. 

Ziek melden of verlof aanvragen? Gebruik onze website  

Ziekmeldingen: 
http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx  
Verlof aanvragen: 
http://www.nassauschool.nl/Informatie/Verlofaanvragen.aspx  

Wilt u digiDUIF niet gebruiken om een ziekmelding te doen of 
verlof aan te vragen? Voor school geeft het veel extra 
administratieve rompslomp.  

Bent u van plan (luxe)verlof aan te vragen en bent u niet op de 
hoogte van de regels van de leerplichtambtenaar in Groningen?  
Kijk dan op onze website onder documenten of klik op deze link: 
http://www.nassauschool.nl/Documenten.aspx en ga naar ”Stroomschema verlof”. 
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Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie begint officieel op maandag 18 februari en duurt een week. Maar omdat er 
voorafgaand twee margedagen zijn ingeroosterd, is woensdag 13 februari de laatste schooldag. Daarna is 
de Nassau dus anderhalve week gesloten.  
Iedereen is weer welkom op maandag 25 februari 2019. Een fijne tijd gewenst. 
 
 

 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 1 maart 2019 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk dinsdag 26 februari 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.  
U kunt ook klikken op deze link: 
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 

En ook nog dit… 

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 Ouders – 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. 

Kalender 

Op de website van de school vindt u de actuele versie van de kalender. 
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