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Is uw kind ziek?
Bij voorkeur via de website onder:
Leerling ziekmelden
Of anders afmelden op:
050-3180436
Twitter: @nassaunieuws
Hoofdgebouw
Nassaulaan 5
9717 CE Groningen
050-3180436
Groepen:
6, 7, 8
Dependance
Graaf Adolfstraat 73
9717 ED Groningen
Locatieleider: Marleen Vlaanderen
Groepen:
1/2, 3, 4, 5
Monument: 050 360 40 60
Oranjeboog: 050 360 40 60
Paleis:
050 318 36 03
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De eerste maand

Dit is de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2018 2019; de eerste maand zit er op! Het bedrijf "Nassauschool”
is inmiddels weer in volle gang.
De infoavonden zijn geweest; de gouden weken afgesloten
en alle leerlingen en groepen zijn door de fotograaf voor de
eeuwigheid vastgelegd. Binnenkort krijgt u bericht over de
wijze waarop u de foto's van uw kind(eren) kunt bestellen.
U ontvangt dan een digitale code om via de site
http://www.schoolbeeld.nl uw opgaven te doen. Dit zal
naar alle waarschijnlijkheid binnen een week of drie gebeuren. Via digiDUIF zal u een
herinnering worden gestuurd.
Al een maand in bedrijf. En oh, wat kan er in die tijd
veel gebeuren. Ziekte onder leerlingen en
leerkrachten. Uiteenlopend van een griepje tot een
ziekenhuisbezoek en ingewikkelde operaties. Op zo'n
moment realiseren velen zich dat welbevinden en
gezondheid niet altijd maakbaar zijn… Zonder naam en
toenaam te noemen: de Nassauschool is een
samenleving in het klein en we leven met elkaar mee.
In goede en slechte tijden!
terug naar begin
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Voldoende leerkrachten in het onderwijs?

Op dit moment heeft onze moedervereniging VCOG geen invallers beschikbaar. Het is geen verrassing;
maar een landelijk probleem. Er is een structureel tekort aan leerkrachten basisonderwijs.
Dit betekent voor de Nassauschool dat bij ziekte van een meester of juf er vaak ter plekke(en dus adhoc)
gekeken wordt wat de (on)mogelijkheden zijn. In een aantal gevallen kan dat “opsplitsen” betekenen. En
soms kan een leerkracht vervangen die op een bepaalde dag andere activiteiten zou ondernemen (zoals
lessen bewegingsonderwijs, muziek of Nassau-onderzoekers).
De school en de MR realiseren zich dat het bovengenoemde een zwaktebod is, maar een andere keuze is
er niet. Mochten alle mogelijke oplossingen niet werkbaar zijn, dan zal een groep die dag geen les kunnen
krijgen. U wordt dan op de hoogte gebracht via een digiDUIF-bericht.
Maar dat zal in principe nooit op de ochtend zelf zijn, maar in de meest voorkomende gevallen een dag
van tevoren.
Gouden weken

De eerste vier weken van dit schooljaar is de
Nassauschool gestart met de gouden weken.
Elke dag was er in elke groep aandacht voor spelletjes,
activiteiten, oefeningen, kringgesprekken en lessen om
aan de groepsvorming te werken.
Er zijn complimenten gegeven, geheime maatjes
onthuld, een sociogram is afgenomen, klasgenoten
hebben gelachen, soms gehuild, zijn lief voor elkaar
geweest en botsten af en toe.
Er waren presentaties en er is een analyse van de
groepssfeer gemaakt.
Kortom: een drukke en intensieve eerste periode die nu
feilloos overgaat in de Kinderboekenweek met het
thema “Vriendschap: 'Kom erbij!'”.
We zullen de lessen van onze sociaal-emotionele methode 'Goed gedaan!' natuurlijk voortzetten, en
blijven werken aan de groepssfeer. Het team houdt u als ouder op de hoogte!
Kinderboekenweek 2018 - 'Kom erbij!' - Vriendschap

Afgelopen woensdag, 3 oktober, is de Kinderboekenweek van start
gegaan. Alle groepen hebben een boek cadeau gekregen en de komende
weken vinden er verschillende activiteiten plaats rondom boeken en het
thema vriendschap. Er is een boeken(ruil)markt voor de groepen 3 t/m 8.
Hierover ontvangt u van de leerkracht meer informatie. Maar nu al wel
vast de data: Op dinsdagochtend 9 oktober voor de groepen 5 tot met 8
en op donderdagochtend 11 oktober voor de groepen 3 en 4. Ook de
talentenochtenden/middagen van groepen 2 t/m 8 staan zoveel mogelijk
in het teken van Vriendschap. Er is geen gezamenlijke boekenweekopening geweest, maar dit jaar sluiten we de Kinderboekenweek samen af
op vrijdag 19 oktober op het plein van de Graaf Adolfstraat vanaf 8:45 uur.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De kinderen worden wel om 8:30 uur in hun
lokaal verwacht.
Tenslotte wil het team u graag wijzen op een sympathieke actie van boekhandel Riemer. In deze
nieuwsbrief leest u er in een separate flyer, op de laatste pagina, meer over. Het spreekt voor zich dat de
leerkrachten deze actie graag bij u aanbevelen!
Verkeer

Het kan niet vaak genoeg beschreven en gezegd worden. De veiligheid rond de
school is van groot belang voor onze leerlingen. En laten onze leerlingen nou net
uw kinderen zijn? We hebben dus een gezamenlijk belang.
Geef de voetganger en de fietser de ruimte. Houd de omgeving van de school zo
autoluw mogelijk. De stoep is geen parkeerplaats!
Tip: ga op tijd van huis, met name als de donkere tijden weer aanbreken.
Talentendagen

De komende drie weken zullen alle kinderen
van groep 2 t/m 8 meedoen met de
Talentendagen. Leerlingen uit verschillende
groepen (groep 2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8)
zullen gezamenlijk meedoen aan verschillende
lessen om hún eigen talent te ontdekken en te
ontwikkelen.
De kinderen gaan aan de slag met muziek,
figuurzagen, rubgy, LegoWeDo, boetseren,
sterrenkunde, yoga, poëzie, handletteren en
nog veel meer.
Het komende jaar worden deze talentlessen
vaker aangeboden; iedereen heeft talent! Wilt u
uw talent delen met leerlingen van de Nassauschool óf misschien liever ondersteunen bij een bestaande
les? Dat kan! Aanmelden mag bij de leerkracht van uw eigen kind. Van harte welkom.
Theatervoorstellingen in de komende tijd

Voor de groepen 1, 2 en 3 was er de voorstelling
'Vriendschap is te koop. Toch?' Een interactieve
voorstelling over de 'vriendschapswinkel' van Peter die geld
wil verdienen met vriendschap. Hij komt er al snel achter
dat het tóch niet zo werkt...
De groepen 4, 5 en 6 hebben vorige week de voorstelling
'De Krekel en De Mier' gezien; een beeldende voorstelling
over de waarde van vriendschap en het maken van
persoonlijke keuzes. Naar de beroemde fabel van Jean de la
Fontaine. De voorstellingen zijn geboekt in het kader van
de Gouden Weken en De Kinderboekenweek, met dit jaar
het thema 'Kom erbij!'.
Muzieklessen van vakleerkracht Joop Supit 2018-2019

Ook dit jaar wordt er weer muziekles gegeven aan alle groepen.
Joop komt een aantal keren in de klas voor de structurele muziekles en wordt daarnaast ingezet voor
projecten als de talentendagen.
info@nassauschool.nl
terug naar begin
www.nassauschool.nl
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Naast muziekles is er muziekbegeleiding: 'Aan de slag met Muziek'
kan worden ingezet voor kinderen ter versterking van hun sociaal
emotionele vorming. Dit jaar voor de groepen 5 t/m 8.
Nieuw is dat we 'weekopeningen' gaan invoeren. Een kort moment
in het begin van de week waarin groepen bij elkaar komen om de
week muzikaal te starten. Voor muziekles als naschoolse activiteit
is er een wachtlijst. De muzikale groepslessen via de SKSG zijn op
maandag vanaf 16:00 uur. Opgave daarvoor loopt via de SKSG.
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage...

Graag herinnert de school u aan de betaling van de ouderbijdrage en/of het
opsturen van de formulieren voor de automatische incasso.
Mocht u al betaald of opgestuurd hebben dan danken wij u hiervoor hartelijk. Als
nog niet hebt gedaan, vraagt de schooladministratie (Gonda Brinker) u dit zo
spoedig mogelijk te doen.
U kunt de bijdrage overmaken naar rekening NL66 RABO 0329 4345 35 t.n.v.
Nassauschool, o.v.v. de naam en groep van uw kind.

u dat

'Lang leve de muziekshow'

Op vrijdag 12 oktober reizen beide groepen 8 af naar Hilversum om deel te
nemen aan de 'Lang leve de muziekshow' van Zapp op NPO 3.
Groep 8a won vorig schooljaar de voorronde van deze muzikale wedstrijd in de
regio Noord en strijdt nu verder. De uiteindelijke winnaar mag in december
optreden tijdens het muziekgala in Den Bosch, waar niemand minder dan
koningin Maxima eregast zal zijn! Spannend dus!
De medezeggenschapsraad van de Nassauschool; iets voor u?

De MR zoekt twee nieuwe leden namens de ouders om voor een periode van 3 of 4
jaar mee te doen aan, en lid te worden van de medezeggenschapsraad (MR).
Hebt u interesse? Meldt u hiervoor aan bij: mr@nassauschool.nl.
Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn, volgt er een verkiezing. Na uw aanmelding
zal iemand namens de MR contact met u zoeken voor het vervolg.
In de volgende nieuwsbrief komt de MR op dit onderwerp terug!
Belangrijke data voor de komende weken

Dinsdag 9 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Woensdag 17 oktober

Vrijdag 19 oktober
Vrijdag 2 november
Week 5 - 9 november

Boekenmarkt voor de leerlingen uit de groepen 5 – 8.
Boekenmarkt voor de leerlingen van groep 3 en 4.
De groepen 8 naar Hilversum; lang leve de muziekshow!
Studiedag voor al het VCOG personeel van de 11 VCOG scholen. Thema:
gedrag.
De leerlingen van de Nassauschool zijn dus vrij.
Afsluiting boekenweek (8:45 uur) en start herfstvakantie (12:00 of 14:30 uur)
Uitgave volgende nieuwsbrief.
Oudergesprekken (er volgt een aparte uitnodiging van de leerkracht via
digiDUIF).

Het team van de Nassau wenst u allen alvast een fijne herfstvakantie toe (20 - 28 oktober 2018).
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Leerling ziek, afwezig of met verlof?

Wilt u uw kind afmelden via de website van de school? Dat is een stuk praktischer
dan via de telefoon. Door een digitale melding te doen, komt het bericht automatisch
bij de administratie terecht en is de leerkracht sneller op de hoogte. Bij voorbaat
dank.
Klik op deze link: Leerling ziekmelden of Verlof aanvragen.
Reservekleding

Voor de groepen 1, 2 en 3 zouden we wat aanvulling op de
reservekleding kunnen gebruiken. Met name jongensondergoed
en sokken. Dus mocht uw kind uit z'n kleding zijn gegroeid, maar
de spullen zijn nog wel netjes: wij gebruiken het graag! U mag
spullen bij de leerkracht van uw kind inleveren. Dank!
Aanmelden zoon of dochter

Regeren is vooruitzien, daarom het verzoek om broertjes of zusjes die dit
schooljaar 4 jaar worden zo snel mogelijk op te geven, mocht u dit nog niet
gedaan hebben. Belangrijk voor ons om te weten, want zo kunnen we een
inschatting maken wanneer de instroomgroepen 'vol' lopen en we eventueel een
extra kleutergroep kunnen starten. Graag aanmelden bij Marleen Vlaanderen,
m.vlaanderen@vcog.nl.
Nieuwe informatiegids

Op de website van de school vindt u onder “Documenten” de nieuwe bijgewerkte versie van de
Informatiegids Nassauschool 2018-2019.

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.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 2 november 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 30 oktober 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.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Berichten
In relatie tot de school

Spaaractie boekhandel Riemer
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