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Informatie vanuit de schoolleiding

Op donderdag 13 februari hebben we een audit gehad om te bepalen of wij in aanmerking komen om
partner te worden van Kunskapsskolan Zweden, wat inhoudt dat we regelmatig contact hebben met
andere partnerscholen en samenwerken volgens een kwaliteitssysteem vanuit Zweden. Het was een
fijn en positief bezoek, het verslag zal in de komende weken volgen. Dan weten we welke stappen er
nog gezet moeten worden om het partnerschap definitief te maken.
Half maart zullen wij de survey (oudervragenlijst) via de mail gaan uitzetten.
De oudervragenlijst gebruiken we om van u te horen hoe u over onze school denkt, wij verwerken
vervolgens de uitkomsten op 9 kwaliteitsgebieden die voortkomen uit bovenstaand kwaliteitssysteem.
We vergelijken de uitkomsten met die van de vorige keer en analyseren de ontwikkeling. Zo kunnen
we nieuwe stappen zetten in het verbeteren van onze kwaliteit. We gaan ook een vragenlijst voor
leerlingen en docenten uitzetten, om ook die uitkomsten mee te kunnen nemen.
Na de voorjaarsvakantie start onze nieuwe docent Duits. In de volgende Paarse Noot zal zij zich aan u
voorstellen.
Onze open dag van 4 februari was succesvol. Er waren veel leerlingen om te helpen bij de
rondleidingen, de verschillende activiteiten en de complete oudercommissie was aanwezig voor de
catering. Er zijn zo’n 130 groep 7 en 8 kinderen geweest.
In de groene week zetten we de Linkt-activiteiten open voor basisscholen en we hebben al best veel
aanmeldingen. Ook komen er nog leerlingen een dagje meelopen met iemand uit leerjaar 1.
Ik wens u allen een fijne voorjaarsvakantie.
Irma Veenhuizen

Pinnen

Vanaf maandag 24 februari is er op school een pinapparaat aanwezig. Hiermee kunnen leerlingen nu
etenswaren en drinken uit de kantine en ICT-zaken naast contant nu ook met de pin betalen. Ook
contactloos betalen is mogelijk.
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Last minute studiekeuze – Kies DC

Uitnodiging 2-daagse snuffelstage Defensie

Om de in Defensie geïnteresseerde 3e klas leerlingen voor het eerst kennis te laten maken en
hem/haar goed te informeren over het werken bij de Landmacht en waarbij we hem/haar zoveel
mogelijk willen laten zien nodigen we hierbij die leerlingen uit voor onze tweedaagse snuffelstage bij
de Bizoncompagnie van de 43 Brigade. Hiermee krijgen de leerlingen een unieke kans om kennis te
maken met welke mogelijkheden en vakrichtingen er zijn voor een toekomstige baan als militair.
Deze 2-daagse stage die van dinsdag 12 t/m 13 mei 2020 plaats vind, is bedoeld voor de 3e jaar
leerlingen van het vmbo/mavo en havo.
Het melden op 12 mei is tussen 09:00 en 09:30 uur, hetzij op het station van Steenwijk of aan de
voorpoort van de Johannes Postkazerne te Havelte.
Aansluitend volgt dan het programma, waarbij de leerlingen overnachten op de kazerne in een “luxe”
ingericht tentenkamp. De stage eindigt op 13 mei om ongeveer 14.45 uur.
Aanvullende informatie
Je kunt je tot uiterlijk 24 april 2020 opgeven. Dit kun je doen bij de decaan.
Na opgave ontvangen de leerlingen voor aanvang van de stage uitgebreide informatie. Deze
informatie bestaat uit een deel algemeen en specifiek wat de leerling kan verwachten, en wat hij/zij
mee moet nemen om deze stage te laten slagen.
Het opgaveformulier kun je vinden in de bijlage.
Vragen voor die tijd?
Bij vragen voor aanvang van de stage kan de leerling zijn/haar vraag of vragen mailen naar
bizoncie.scholenproject@mindef.nl of bellen met 06-82505071.
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Schoolfeest

Afgelopen donderdag 13 februari heeft de leerlingenraad van het Dr.
Nassau College Aa en Hunze het schoolfeest georganiseerd. Het
thema was “Touch of Gold”.
De DJ kreeg alle leerlingen in beweging op de dansvloer en werd er
goede muziek gedraaid. Van alle leerjaren waren er leerlingen
aanwezig.
Daarnaast konden leerlingen in lokaal 1 konden op de foto en even
relaxen in de chillhoek. Verder konden leerlingen sumoworstelen in
lokaal 4 en lekker een snack halen bij onze docentkoks in lokaal 3.
Ook konden de leerlingen zelf hun zangkunsten tentoonstellen in
onze karaokebar in lokaal 2.
Het was een groot succes. We zijn ontzettend trots op onze
leerlingenraad die ook dit jaar het schoolfeest weer fantastisch heeft
georganiseerd!

Groene week

Na de voorjaarsvakantie staat er weer een Groene week op het programma.
Deze week zullen de leerlingen van leerjaar 3 onder andere bezig gaan met een practicum over
determinatie voor het vak biologie, zijn er extra leeractiviteiten voor andere kernvakken ingepland e
kunnen leerlingen extra workshops volgen.
Daarnaast zullen de leerlingen op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag weer LINKT-lessen
kunnen volgen.

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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