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December staat voor de deur...
Op het moment van schrijven bereiden we ons voor op de komende
decembermaand. Deze staat in het teken van het vieren van sinterklaas en kerst. Een bijzondere tijd, zowel thuis als op school. Tegelijk
ook een onzekere periode dit jaar: we kunnen niet om het nieuws
heen over de stijging van de coronacijfers. Op steeds meer scholen
zitten klassen in quarantaine en sommige basisscholen moeten zelfs
hun deuren sluiten.

Ook op de Nassau hebben we de afgelopen weken gemerkt dat er
steeds meer leerlingen positief getest werden op Corona. Daarnaast moesten collega's in quarantaine omdat ze coronaklachten hadden of omdat gezinsleden besmet raakten met het coronavirus. Het wordt een
steeds grotere uitdaging om alle kinderen te blijven ontvangen, ook omdat er geen invalleerkrachten beschikbaar
zijn. Ondanks dat gegeven hebben we dankzij de flexibiliteit van de collega's in de meeste gevallen de kinderen
kunnen ontvangen. Graag wil ik daarom op deze plek het
team een compliment geven. Het is geweldig om te merken
hoe verantwoordelijk iedereen zich voelt en klaarstaat voor de kinderen en de school.
Het is de vraag hoe deze ontwikkeling verder gaat. Sinds een paar dagen gelden er nieuwe
basismaatregelen voor scholen en de afgelopen dagen is er zelfs sprake van een mogelijke
scholensluiting. Vanavond volgt er weer een persconferentie en weten we meer. Mocht het
zover komen dat we dicht moeten, dan zijn we als school voorbereid en kunnen we snel overschakelen op online onderwijs. We hopen dat we de deuren open kunnen houden en doen wat
er binnen onze mogelijkheden ligt. Intern zijn we scherp op de nieuwe maatregelen en in de
klas blijft aandacht voor het regelmatig handen wassen en het ventileren van de lokalen.
Aan u willen we vragen om alert te blijven op de gezondheid van uw kind. Kinderen met
neusverkoudheid mogen naar school, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts. In dat geval vragen we u om uw kind te laten testen bij de GGD. In de nieuwe
beslisboom is meer informatie te vinden over hoe te handelen: Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Marleen Vlaanderen
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Personeel
Esther Zantingh is na haar zwangerschapsverlofperiode weer teruggekeerd op
de Nassauschool. Zij vervangt bij ziekte en collegiale consultatie en begeleidt
groepjes leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast wordt
vanaf maandag a.s. ons team versterkt door een nieuwe collega. Merel Veldhoen
gaat als onderwijsassistent aan de slag in de Oranjeboog, bij de leerlingen van
de groepen 1 en 2. In alle gebouwen is dan een onderwijsassistent aan het werk.
Een ontwikkeling waar we blij mee zijn.
Tot slot is een felicitatie voor Yvonne Kerssemeeckers op z'n plaats. Zij volgt
de schoolleidersopleiding en is geslaagd voor haar eerste jaar. Afgelopen week is ze gestart
met het tweede jaar.

Sinterklaas op school
Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas met zijn Pieten
aan in Groningen. Dit jaar bezoekt hij ook de Nassauschool. Op donderdag 2 december verwelkomen we Sint en zijn pieten aan de Graaf
Adolfstraat. De kinderen worden deze dag op de
normale tijd in de klas verwacht. Iets na half 9
staan we hem verwachtingsvol toe te zingen
in de straten rondom de school aan de Graaf
Adolfstraat. Hierna zal Sint de groepen 1 tot
en met 5 bezoeken. In de groepen 6 tot en
met 8 wordt op een eigen wijze vormgegeven aan de sinterklaasviering.
Let op: de sinterklaasintocht is vaak een heugelijk moment samen met de ouders, maar dit
jaar kiezen we ervoor om, gezien de ontwikkelingen rondom corona, de goedheiligman alleen
met de kinderen en de leerkrachten te onthalen. Dit komt voort uit de nieuwe basismaatregelen
voor het onderwijs waarin staat dat alle volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar
moeten houden en groepsactiviteiten en vieringen zoals sinterklaas en kerst plaatsvinden zonder ouders/verzorgers.

Kerst

Aanstaande zondag beginnen de adventsweken. Adventus is Latijn voor ‘komst’ en deze vier
weken vormen de aanloop naar het Kerstfeest, het wachten op de komst van het kindje Jezus.
info@nassauschool.nl
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De kerstviering is dit jaar op donderdag 23 december. In verband met de oplopende coronabesmettingen vieren we kerst dit jaar met de kinderen in de klas. Samen zullen we genieten
van een diner en van een viering rondom het kerstverhaal. De viering voor de groepen 1 t/m
3 duurt van 17.30 uur tot 18.30 uur en de viering voor de groepen 4 t/m 8 van 17.30 uur tot
19.00 uur. De kinderen mogen natuurlijk in hun meest feestelijke kleding naar school komen.
In de periode naar kerst werken we met de methode ‘Trefwoord’. Het thema is: ‘Verrassend’.
In dit thema ontdekken kinderen wat het betekent dat mensen verrassend kunnen handelen
en hoe zij zelf, met hun kwaliteiten en talenten, anderen kunnen verrassen.
Vanaf 29 november sparen we voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor “Vluchtelingenwerk”. In elke klas staat een potje waar de kinderen geld in mogen doen.

Van de MR
Beste ouders,
Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen de MR van de Nassauschool en het bestuur
van de VCOG met betrekking tot de procedure en het te volgen tijdpad in de zoektocht naar
een nieuwe directeur voor de Nassauschool. Op dit moment wordt deze functie waargenomen
door Marleen Vlaanderen, maar uiteindelijk gunt de VCOG de school een structurele invulling
van deze functie. De MR moet wettelijk meegenomen worden in deze procedure. Om ervoor te
zorgen dat de belangen van alle partijen van de school behartigd worden, zullen we jullie als
ouders steeds informeren en houden we ons graag aanbevolen voor input.
Wordt vervolgd!
De Medezeggenschapsraad van de Nassauschool

De bibliotheek op de Nassauschool
Sinds een aantal jaren hebben we de bibliotheek van de
Nassauschool in eigen beheer. Er zijn 3 plekken waar
boeken staan: Nassaulaan
(groepen 6, 7 en 8), Paleis
(groepen 4 en 5), Monument
(groepen 1, 2 en 3). We zijn
de bibliotheken aan het saneren, dat betekent ‘oude’ boeken eruit en nieuwe boeken
erin. We bestellen de boeken
bij Boekhandel Riemer en zij
helpen ons met de keuze van
de boeken. Er is ook een aantal leerkrachten het hele jaar
bezig om nieuwe titels voor
de bibliotheek te verzamelen.
Tijdens de Kinderboekenweek had boekenhandel Riemer een boekenactie waar u als ouder aan mee kon doen. Dat heeft u massaal gedaan. Er is
voor een totaalbedrag van bijna 1000 euro aan kinderboeken gekocht en dat betekende dat wij
voor bijna 200 euro aan nieuwe boeken konden uitzoeken. We hebben het geld besteed aan
nieuwe sinterklaasboeken. Naast dit bedrag is er voor 4000 euro uit het schoolbudget
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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geïnvesteerd in nieuwe boeken en ook de Ouderraad heeft 1000 euro beschikbaar gesteld voor
nieuwe boeken. Geweldig! We zijn hier heel blij mee.
We hebben niet alleen geïnvesteerd in nieuwe boeken, maar ook in boekenkasten. Een paar
jaar geleden zijn in het Monument nieuwe kasten gekomen voor de kleuterboeken en dit jaar
zijn er boekenkasten aangeschaft voor in het Paleis. We hebben nu alle boeken: verhalend en
informatief op één plek in het gebouw en de bibliotheek wordt nog verder aangekleed als leesplek. Binnenkort komen er ook nieuwe kasten aan de Nassaulaan. We hopen dat onze mooie
bibliotheek bijdraagt aan het leesplezier van onze kinderen.

Nieuws van de ‘gewone’ bibliotheek
Gratis abonnement voor kinderen
Bij de bibliotheek leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games... Maar je
kunt er ook activiteiten bezoeken, cursussen volgen, een tijdschrift lezen, een spelletje spelen
of in alle rust studeren. Bij de bieb is van alles te doen. Met een jeugdabonnement (t/m 17
jaar) mag je onbeperkt alle materialen lenen. Dit is helemaal GRATIS!
Junior Einstein
Wist je dat de bibliotheekpas nog veel meer
mogelijkheden heeft? Zo kun je bijvoorbeeld online verschillende vakken (zoals rekenen, topografie) oefenen met Junior Einstein. Inloggen
doet je kind met zijn lenerspasnummer en het
wachtwoord dat hij gebruikt voor het verlengen
of reserveren van materiaal dat je hebt geleend.
Let op: leerlingen moeten niet inloggen via Junior Einstein zelf, maar via de bibliotheek.

Yoleo

mee te kunnen doen...
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Yoleo is een game die kinderen motiveert meer
te lezen: via een zogenaamd ‘hybride’ boek
(tekst gecombineerd met audio als een soort ‘karaoke-lezen’) komen de kinderen in aanraking
met jeugdliteratuur. Deze aantrekkelijke vorm
van lezen maakt dat lezen door kinderen als leuker en makkelijker wordt ervaren. Zo kunnen
kinderen met leesmoeilijkheden op een prettige
manier ook veel leeskilometers maken. Superbelangrijk in onze talige samenleving, waar goed
lezen en schrijven een voorwaarde is om echt
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Jeugdfonds Sport en Cultuur
Jouw kind wil graag op een
sport of op dans-, muziek- of theaterles, maar is dit financieel gezien een uitdaging? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij
betalen de contributie/lesgeld en
eventueel benodigde spullen voor
kinderen en jongeren tussen de 0
en 18 jaar uit gezinnen waar
thuis weinig geld is voor sport of
creatieve lessen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gonda Brinker: g.brinker@vcog.nl en/of
op deze website: Groningen | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) kijken.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 17 december 2021. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag
14 december 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. 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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