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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 leerjaar 1, 2 en 4 in de ochtend allerlei
vakoverstijgende lessen. 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!

Stage
De eerste stageperiode staat voor de deur. Op 8, 11 en 12 november moeten alle leerlingen van klas
4 stagelopen. Deze arbeids-oriënterende stage valt onder het PTA Loopbaanoriëntatie begeleiding
(LOB) onderdeel H. Sommige leerlingen hebben al een stage gevonden, sommige leerlingen ook nog
niet. Mochten er leerlingen zijn die er absoluut niet uitkomen, dan kunnen zij advies inwinnen bij hun
coach. Alle leerlingen hebben een mail gehad met een format van een dagverslag. Dit dagverslag
moeten zij na afloop van de stage bij hun coach inleveren. Hiermee kunnen ze het PTA onderdeel H
(LOB) afsluiten.
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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.

Noorderpoort Hotspot
Noorderpoort Hotspot staat in de maand oktober in het teken van gezondheidszorg en welzijn. Op
woensdag 30 oktober van 11:00 uur tot 12:30 uur wordt er een workshop klinisch redeneren
georganiseerd voor 4e jaars vmbo leerlingen. Tijdens de workshop maakt de leerling alvast kennis
met het meten van vitale functies. Aan de hand van een casus wordt aan de leerlingen uitgelegd wat
er in het lichaam gebeurt en hoe ze dat kunnen controleren (bloeddruk meten, pols tellen, saturatie en
temperatuur). Deze handelingen krijgen de leerlingen normaal gesproken ook in de praktijklessen in
leerjaar 1 van de opleiding mbo- verpleegkundige.
Voor de workshop zijn ongeveer 15 plekken beschikbaar.
Daarnaast zijn er in de middag op 30 oktober oudersdomspakken/belevingspakken aanwezig vanuit
Health Hub Roden, leerlingen van het vmbo zijn ook van harte welkom. Leerlingen kunnen met een
ouderdomspak ervaren hoe het is om senior te zijn. Aanmelden is hierbij niet nodig, iedereen mag
komen.
Aanmelden kan via mevrouw Nijsen, nys@dr.nassaucollege.nl
Vervoer is op eigen gelegenheid.

Klassenuitje 4A
Afgelopen vrijdag is klas 4A op klassenuitje geweest.
Het idee begon met paintballen maar uiteindelijk is
het uit eten geworden bij de wok in Assen.
Het was voor sommigen nog moeilijk om met de bus
in één keer bij de juiste halte uit te stappen. Gelukkig
waren alle leerlingen keurig op tijd, mevrouw Mulder
en mevrouw Nijsen kwamen als laatste.
We hebben allerlei verhalen gehoord van vies tot
lekker. Dit belooft wat voor Parijs. De verhalen
houden we natuurlijk voor ons zelf maar het was
super gezellig en we hebben allemaal heerlijk
gegeten en gingen met overvolle buiken de deur uit.
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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/bNfhz5BbEFM

Hallo MBO
In de afgelopen periode hebben de leerlingen in mavo 3 en mavo 4 voorlichting gehad over de
overstap naar het MBO. Aanvullend op deze voorlichting organiseren de vijf mbo-scholen, Alfacollege, Drenthe College, Noorderpoort, ROC Menso Alting en Terra, een Studiekeuze-event op
donderdag 7 november aanstaande. Hieronder vindt u een overzicht met de locaties en tijden van de
scholen die hieraan meedoen. In de bijlage zit een digitale versie van onze kieswijzer met een
evenementenkalender.
Tijdstippen en locaties van het Hallo MBO Studiekeuze-event:
Alfa-college

Alle schoollocaties in Groningen
Salland 4, Assen (alleen Sport en Bewegen)

17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur

Noorderpoort

Alle schoollocaties in Groningen
(incl. Noorderpoort Hotspot)
Industrieweg 34, Assen
Opwierderweg 2, Appingedam
Duurswoldlaan 2A, Delfzijl
Sportparklaan 5, Stadskanaal
Hertenkampstraat 6, Veendam
P.C. Hooftlaan 1, Winschoten (Campus)

17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur

ROC Menso Alting

Vondelpad 4, Groningen

17.00 - 20.00 uur

Terra MBO

Hereweg 99, Groningen
Vredeveldseweg 55, Assen

17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur

Drenthe College

Alle schoollocaties in Assen

16.00 - 21.00 uur

Jullie zijn van harte welkom om kennis te komen maken met de verschillende mbo-opleidingen.
Graag zien we jullie op donderdag 7 november!

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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