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Een gelukkig en gezond nieuwjaar…

We hadden gehoopt op
een gezonde start van
het nieuwe jaar, echter
op dit moment zitten er
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krachten in quarantaine,
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lingen moeten missen omdat ze in quarantaine zitten vanwege besmette broertjes of zusjes. Daarnaast was er een uitbraak bij 2 BSO’s
waar we mee samenwerken en dat betekende dat veel kinderen niet op school konden komen.
We zijn benieuwd hoe dit verder gaat. Het OMT bekijkt of de quarantaineregels versoepeld
kunnen worden voor scholen. Tot die tijd volgen wij de adviezen van de GGD. Bij meerdere
besmettingen in een klas hebben we contact met de GGD en zullen we u informeren wat dit
voor uw zoon of dochter betekent.
Bankrekening Nassauschool:
NL13RABO 0329 4345 19
t.n.v. Nassauschool

De komende weken staan in het teken van de Zilveren Weken en de kindgesprekken. Open en nieuwsgierig naar elk
kind praten we over 'waar word je blij van', 'wat wil je leren'
en 'wat heb je nodig'. We vinden het belangrijk inzicht te
hebben en te geven in wie het kind is, wat het kan en wil. Zo
zoeken we samen naar wegen om het onderwijs zoveel mogelijk op de kinderen af te stemmen.
Januari is ook de maand waarin we normaal gesproken
CITO-toetsen afnemen. Aangezien veel kinderen thuis zitten,
hebben we besloten om per groep te bekijken wat ‘past’. Het
kan zijn dat we ervoor kiezen om deze op een later moment
af te nemen.
Zowel de input uit de kindgesprekken, observaties als de
resultaten op de (CITO )toetsen nemen we mee in het schrijven en bespreken van de rapporten.
Op 18 februari krijgt uw zoon of dochter het rapport mee naar huis en na de voorjaarsvakantie
vinden de gesprekken plaats.
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Zilveren Weken
De maatschappij in het klein; dat is wat vaak gezegd wordt van scholen. En zo ervaren wij
dat als team ook. Hoe ga je met elkaar om? Hoe kom je voor jezelf op? Hoe geef je de ruimte
aan een ander? Hoe zorgen we ervoor dat we het goed hebben met elkaar? Vragen waar we
dagelijks mee te maken hebben en waar we in de klas over praten, die we uitspelen, oefenen.
Wij vinden school dé plek waar kinderen zich op dit gebied kunnen en mogen ontwikkelen.

Samen met hun klasgenoten en leerkrachten. Zoals u weet geldt op de Nassauschool dat we
open en nieuwsgierig zijn naar iedereen. Als grondhouding. Het hele jaar door. Met wat extra
nadruk na de zomer- en de kerstvakantie in respectievelijk de gouden en de zilveren weken.
Wat een mooi beroep...!

Poëzieweek
De Poëzieweek 2022 vindt plaats van donderdag 27 januari tot en met woensdag 2 februari
met als thema 'natuur'. Op school en ook in de bieb vinden er allerlei 'dichterlijke' activiteiten
plaats. Kijk voor meer informatie op: Poëzieweek in Groningen – NOORDWOORD.

Nationale Voorleesdagen

Van 26 januari tot en met 5 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens deze
10 dagen wordt er extra aandacht gevraagd voor voorlezen. Voorlezen vergroot de woordenschat en draagt bij aan verhaalbegrip. Door voorlezen leren kinderen oorzaken, gevolgen en
verbanden herkennen. Het stimuleert de fantasie en maakt nieuwsgierig. Daarnaast nodigt
voorlezen uit om samen in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen en situaties.
Op school wordt dagelijks voorgelezen. In de onderbouw, maar ook zeker in de midden-en
bovenbouw. Tijdens de Nationale Voorleesdagen besteden wij op school nog extra aandacht
aan voorlezen en activiteiten rondom voorlezen.
Leest u thuis ook dagelijks voor? Naast bovenstaande voordelen zorgt voorlezen ook voor een
moment van ontspanning en versterkt het de band tussen ouder en kind. Genoeg redenen om
elke dag even lekker samen te gaan zitten om voor te lezen toch?
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Als uw kind nog geen lid is van de
bibliotheek is, zijn de Nationale Voorleesdagen een mooi moment om een lidmaatschap aan te
vragen.
Nationale Voorleesdagen | Hebban.nl.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Dank namens het AZC
In
de
maand
december hebben we
met de hele school
samengewerkt aan het
maken van 170 verrassingspakketjes voor
kinderen in een AZC bij
ons in de buurt. Door de
grote toestroom van
vluchtelingen na de
zomer, werd dit onderwerp vaker besproken
in de klassen en kwam
er al in het najaar een
contact met onze school
op gang, onder andere voor een verzameling van winterkleding. Zo
ontstond het idee voor het maken van een kerstcadeautje door onze
kinderen, voor alle kinderen in de centra van Ter Apel en

Musselkanaal.
Op 15 december zijn we met een aantal kinderen en ouders de pakketjes gaan brengen.
Ons wachtte een warm onthaal op het AZC. We dronken thee en kregen zelfs een prachtig
kunstwerk gemaakt door de kinderen daar. Het was een mooie ontmoeting, waardevol voor
alle betrokkenen. We hopen vaker met elkaar te kunnen samenwerken in de toekomst.
Bedankt allemaal, voor al jullie hulp en donaties!

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 11 februari 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 8
februari 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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