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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 zijn er voor klas 1, 2 en 4 in de ochtend allerlei lessen
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!

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

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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Klas Gepersonaliseerd Onderwijs Tweede Fase Quintus van start
Assen, 10 oktober 2019
Dit schooljaar is de groep vierdeklassers die Gepersonaliseerd Onderwijs (hierna: GO) krijgen op
Quintus van start gegaan. De leerlingen, die afkomstig zijn van de locaties Aa en Hunze en Norg,
hebben hier weer wekelijks een coachgesprek van een kwartier. De coaches zijn ook meegekomen
vanuit de regiolocaties en veel leerlingen hebben nog steeds dezelfde coach als die ze hadden op de
vorige locatie. De docenten die vanuit Gieten werkzaam zijn als coach op Quintus zijn Kaysa
Struiksma, Christian Dekens, Tom Verschoor en Ellen Fleurke.
Voor deze groep is een apart gebouw ingericht, waar een leerplein is en een leslokaal. Het leerplein
wordt bemand door een docent die leerlingen kan helpen als ze hier workshop hebben ingepland. De
meeste lessen worden ook in dit gebouw gegeven door docenten die tevens werkzaam zijn als docent
voor de andere groepen havo en atheneum tweede fase op Quintus. Deze docenten hebben
aangegeven dat zij graag met het GO wilden werken en krijgen hier ook scholing in. De belangrijkste
pijlers van het GO worden hierin meegenomen, zodat leerlingen eigenaarschap hebben over het
leerproces en doelgericht werken.
Uiteraard zijn deze leerlingen ook bezig met het toewerken naar het eindexamen. Ze volgen het
Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarbij onderdelen van examens al worden afgerond.
Ook hebben ze na de vakantie hun eerste toetsweek. De docenten, die jarenlange ervaring hebben
met examentraining, bereiden ze hier uiteraard goed op voor.
Van de betrokken leerlingen, ouders, docenten en coaches hebben wij positieve geluiden
teruggekregen over de start van GO op Quintus. De kennis en vaardigheden van de docenten vanuit
de regio met GO en van de docenten van Quintus met het toewerken naar en afronden van examens
vullen elkaar mooi aan. Er wordt een doorlopende leerlijn geboden waarbij docenten en coaches
leerlingen begeleiden en ondersteunen in het behalen van hun leerdoelen. Zowel leerlingen, docenten
als coaches werken hard om het belangrijkste einddoel te bereiken; het zo goed mogelijk behalen van
het eindexamen.
Ellen Fleurke, coach klas 1 (Aa en Hunze) en 4 (Quintus), docent talen

Werken in het ziekenhuis
Bericht van de decaan:
Ben jij ook zo nieuwsgierig wat er allemaal in het ziekenhuis
voor banen zijn?
Zie onderstaande link van het Martini Ziekenhuis in
Groningen:
https://youtu.be/dKFTMdLRpX4
https://youtu.be/bNfhz5BbEFM
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Vakmanschap
Hoi. ik ben Esmee. Ik ben 13 jaar en ik zit in klas 2E.
dit verhaal gaat over hoe ik zover ben gekomen voor de doe middag op de bso. Van
het bedenken tot het uitvoeren.
Het begon allemaal met vakmanschap in het tweede jaar. We mochten zelf een
leervraag stellen, uitzoeken en uitvoeren. Toen kwam ik op het idee om op de bso
een doemiddag te organiseren.
Als eerste heb ik een interview afgelegd bij 1 van de leidsters.
Ik heb toen gelijk gevraagd of ik een doemiddag mag organiseren.
En dat mocht. Toen ben ik op school gelijk begonnen met het plannen en bedenken.
Dat heb ik verder uitgewerkt. Uiteindelijk had ik een
paar dingen klaar. Namelijk een boodschappenbriefje
voor de snack, een poster dat alle kinderen het
wisten,een plattegrond van de estafette en een
playlist voor de disco. Ik moest zelf ook iets mee
nemen namelijk de box en de discolichten.
Toen was het zover. De dag dat ik de doemiddag mocht uitvoeren.
Het was 13:00 uur. Ik ging naar de bso om het klaar te zetten. Daarna
was het 14:00 uur. De kinderen kwamen van school. Eerst hebben we
mijn snack gegeten (zoete en zoute popcorn). Toen hebben we de
estafette gedaan. En als laatste de disco die heel lang duurde. Door
alle plezier hadden we niet door dat het ol 17:45 was tijd dat de ouders
kwamen. Het was een hele leuke dag iedereen vond het leuk zelf de
ouders en de leidsters. Ik heb heel erg genoten.

Scholenmarkt
Vorige week woensdag 9 oktober zijn meneer Tubben en mevrouw Nijsen met een aantal leerlingen
naar de scholenmarkt voor groep 7 en 8 in Assen geweest.
Naut Schoon – 2A
De scholenmarkt vond ik een erg leuke ervaring. Alle scholen uit Assen en de
omgeving kwamen in de Kolk in Assen samen om de eigen school te kunnen
presenteren. Je kreeg een shirtje aan en je kreeg een badge op. Om 4 uur was de
opening en daarna begonnen we. Ik vond het erg leuk hoe je je eigen school ging
vertegenwoordigen. Elke school had een aantal tafeltjes waar mensen bij langs
mochten lopen en vragen stellen. Er lagen posters, i-pads en formulieren op. En dan
had je meestal een gesprekje van ongeveer 10 minuutjes waar je kort wat vertelde
over je school en de mensen vragen konden stellen. Ik vond dit een leuke ervaring
om mee te maken en ik hoop dat er vanaf de scholenmarkt mensen naar onze open
dag komen. Want het is de bedoeling dat mensen vanaf de scholenmarkt naar onze
open dagen gaan.
Sara Westmaas – 2A
De scholenmarkt is een markt, waar alle scholen uit Assen en de omgeving samen
komen. Het doel is om de mensen die de markt bezoeken te overtuigen om naar een
school toe te gaan en natuurlijk informatie te geven over een bepaalde school. Het
was best spannend. Zeker omdat het de eerste keer was en je geen idee had, hoe
het zou uitpakken. Het was in Assen, dus de meeste mensen kwamen voor Penta en
Quintus. Er waren zeker mensen die geïnteresseerd waren in het gepersonaliseerde
onderwijs. Ook vonden de mensen het leuk dat er leerlingen bij waren die uit hun
eigen ervaring konden vertellen. Dat was heel leuk om te doen, contact maken met
de kinderen en hun ouders. Omdat het onderwijs nog vrij nieuw is, waren er een
aantal mensen die snel afhaakten. Maar dat vond ik niet erg. Het belangrijkste is dat
wij een aantal leerlingen hebben geholpen, om de juiste keuze te maken.
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NaSk Big Bang!
Het eerste thema van NaSk heet Big Bang!. We hebben in de les gekeken naar verschillende
onderwerpen bijvoorbeeld de seizoenen, lichtbronnen, massa en zwaartekracht.
Als missie moest er onderzoek gedaan worden naar een planeet. Deze planeet mocht zelf bedacht
worden. Bij de oranje groep hebben de leerlingen aan het eind van het thema hun zelfbedachte
planeet gemaakt.
Hieronder zijn de mooie planeten te bewonderen.

Music World
“Eén van de planeten heet Music World. Op deze
planeet is alleen maar muziek. Zelf de vogels maken
muziek. Er zijn twee seizoenen namelijk de zomer en de
winter. Ook kan je heel makkelijk op Music World lopen.
Dit komt doordat de zwaartekracht laag is. Net zoals op
de maan.”
– Esmee ten Hof.

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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