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Oktober 2019

Onderhoudswerkzaamheden ICT
Maandag 21 oktober vinden er Nassau breed onderhoudswerkzaamheden plaats, waardoor tijdelijk
bepaalde faciliteiten niet bereikbaar zijn.
Netwerkbeheer ICT

Dag van de Franse taal
Bonjour!
Op 14 november 2019 vindt de zesde landelijke Dag van de Frans taal plaats. Het is inmiddels een
traditie dat op de tweede donderdag van november honderden scholen in het teken staan van de
Franse taal en cultuur. Het doel van deze dag is om de Franse taal en cultuur te promoten en er een
hele leuke dag van te maken. Op onze locatie zal er voor klas 1, 2 en 4 in de ochtend allerlei lessen
zijn die vakoverstijgend zijn met Frans. Zo zullen alle lessen een Frans tintje hebben.
Voor klas 3 staat er een uitje op de planning. Zij gaan naar de bioscoop in Groningen! Pathé is een
Frans bedrijf en elk jaar draaien zij een Franse film en werken ze mee aan deze dag. Voor de mavo
leerlingen kunnen zij tijdens deze dag een opdracht van CKV afronden en voor de havo/vwo
leerlingen een onderdeel van een presentatie.
Daarnaast zal er weer een Franse lunch zijn voor alle leerlingen zoals de afgelopen twee jaar. Al met
al zijn er dus allerlei leuke activiteiten georganiseerd et ça serait une journée agréable!

Groene week
In de week van 11 tot en met 15 november (week 46) is de eerste Groene week van dit schooljaar. In
de Groene weken worden voornamelijk practica en projecten uitgevoerd, worden er examentrainingen
aangeboden en is er ruimte voor excursies en LINKT-activiteiten. In de ochtenden zal om 9.30 zoals
gewoonlijk worden gestart in de basegroup en is er van 10.00 tot 12.30 tijd voor de vakspecifieke
activiteiten.
De LINKT-activiteiten zullen in de middag van 13.00 tot 15.00 zijn, enkele examentrainingen en/of
excursies daargelaten. Om 15.00 wordt de dag ook weer afgesloten in de basegroup.
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O&O
Hoi!
Wij zijn dit jaar begonnen op de middelbare school en we hebben nu ook het vak O&O.
Wat houdt O&O in? O&O staat voor Onderzoeken & Ontwerpen. Wat wij tijdens O&O doen is: We
krijgen een probleem, wij moeten dat dan oplossen dat doen we doormiddel van allemaal
verschillende opdrachten. We hebben dit net een paar weken. We zijn nu begonnen met een opdracht
van de woningcoöperatie Volmacht, het gaat om dat huizen uit de buurt gesloopt moeten worden en
dan moeten we kijken welke materialen we kunnen hergebruiken in de nieuw te bouwen huizen.
(circulair) bouwen noemen ze dat, zodat geen enkel grondstof verloren gaat.
Klas 1A

Vakmanschap ‘’zorg en we zijn een helpend handje’’
Tijdens dit project hebben gewerkt met oudere mensen.
Als eerst moesten we een poster maken over ouder worden en met de
verschillen tussen vroeger en nu.
Toen we dat gedaan hadden moesten we 5 interview vragen bedenken om
deze te stellen aan oudere mensen, bijvoorbeeld aan je opa en/of oma. De
vragen moesten gaan over vroeger en nu, ouder worden en waar de mensen
meer moeite mee krijgen. Toen we dit hadden gedaan mochten we op pad
naar ouderen of je opa en oma. Daar moesten we de 5 vragen stellen en
hebben we nog een spelletje gespeeld. Wij hebben een spel gedaan waarbij je
de knikker in de meeste punten moet schieten. Bij de andere opa en oma
hebben we ook nog de garage geveegd. Aan het einde van het project hebben
alle leerlingen voor de klas gepresenteerd wat ze hadden gedaan bij de
oudere mensen.
Van Soraya en Milan (klas 1C)

Werken in het ziekenhuis
Bericht van de decaan:
Ben jij ook zo nieuwsgierig wat er allemaal in het ziekenhuis
voor banen zijn?
Zie onderstaande links van het Martini Ziekenhuis in
Groningen:
https://youtu.be/dKFTMdLRpX4
https://youtu.be/bNfhz5BbEFM

2

Klankbordgroep
Graag doen we een beroep op de ouders van de leerlingen van leerjaar 1 om deel te nemen aan de
klankbordgroep voor ouders.
De klankbordgroep is een informele bijeenkomst die ongeveer 6 keer per jaar plaatsvindt.
Uitgangspunten voor de gesprekken zijn o.a. schoolontwikkelingen, schoolplannen en
onderwerpen/zaken die bij ouders leven. Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep dan kan dat
via administratiegieten@dr.nassaucollege.nl

Wiskunde
Met het vak wiskunde is een van de manieren waarop treden worden afgerond met een praktische
opdracht (PO). Het doel van een praktische opdracht is dat er een koppeling gemaakt wordt tussen
wiskunde en de praktijk. De eerste trede hebben leerlingen afgerond door een eigen kunstwerk te
maken.
De trede ging over lijnen en hoeken die terug moesten komen in het kunstwerk. Hieronder een
voorbeeld van een leerling:

Antwoorden op vragen die zijn gesteld op de ouderavond
- Is het mogelijk dat de learning portal app verduidelijkt/aangepast wordt voor mobiel?
Dit is nagevraagd bij Kunskapsskolan en het antwoord van Kunskapsskolan is als volgt; De portal is
niet specifiek ontwikkeld voor gebruik op telefoons. Je kunt wel inloggen, maar het scherm is daar niet
responsive voor gemaakt. Hier moeten we een nieuw en aangepast ontwerp en interface voor
ontwikkelen. Dit staat ook op ons eigen wensenlijstje, maar op dit moment zijn we bezig met de
ontwikkeling van andere functionaliteiten en projecten.

Walk of Life
Met walk of life leren we hoe je jezelf moet gedragen tegen anderen en wat je moet doen als iemand
vervelend tegen jou doet. We hebben elke week iets anders. Deze week hadden we normen en
waarden. Zeggen wat je dierbaar is en wat je belangrijk vond. Ook leerden hoe we ons moeten
gedragen en zelfverdedigingstechnieken. Om rustig te worden deden we ademhalingsoefeningen.
Klas 1B
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Informatieavond voor leerlingen uit groep 8
Heeft u een zoon of dochter in groep 8 op de basisschool? Op 12 november vindt de eerste
informatieavond op onze school plaats. Deze begint om 19.00.
Graag aanmelden via aaenhunze@dr.nassaucollege.nl

Jaarplanner
Voor data omtrent ouderavonden, studiedagen of andere belangrijke dagen zie onze jaarplanner:
https://aaenhunze.nassaucollege.nl/actueel/jaarplanner-schooljaar-2019-2020
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