
Is uw kind ziek?  
Bij voorkeur via de website onder: 
Leerling ziekmelden 
Of anders afmelden op: 
050-3180436 

Twitter: @nassaunieuws  

 
Hoofdgebouw 
Nassaulaan 5 
9717 CE Groningen 
050-3180436 
Groepen: 6, 7, 8 
 
Dependance 
Graaf Adolfstraat 73 
9717 ED Groningen 
Locatieleider: Marleen Vlaanderen 
Groepen: 1/2, 3, 4, 5 
Monument:  050 360 40 60 
Oranjeboog: 050 360 40 60 
Paleis: 050 318 36 03 
 
Dagelijkse schoolleiding 
Cees Aandewiel 
 
Waarnemend directeur 
Irene van den Berg-Pellekooren,  
 
 
 
Banknummer van de Nassauschool: 
NL13RABO 0329 4345 19 
t.n.v. Nassauschool 
 
Bankrekening Ouderraad: 
NL66RABO 0329 4345 35 t.n.v. 
VCOG inz. Nassauschool Ouderraad 
 
 
Tineke Langebeeke 
CJG medewerker Oosterparkwijk - 
Centrum 
sociaal verpleegkundige JGZ  
tineke.langebeeke@wij.groningen.nl 
tel. 06 31631942 
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Nog drie weken te gaan… 

De afgelopen dagen en weken was het een komen en 
gaan van leerlingen op weg naar of terugkerend van 
schoolkamp en schoolreis.  
Ruim 500 kinderen hadden een “uitje”. Gelukkig 
keerde iedereen nagenoeg heelhuids en meestal erg 
gelukkig terug op de plek van bestemming: de 
Nassauschool in de Oranjewijk.  

Na die feestelijkheden komt zo langzamerhand de 
afsluiting van het cursusjaar 2017-2018 in zicht. 
Iedereen; leerlingen, leerkrachten en ouders gaan 
naar een afronding toe. 

Rapport en 10-minutengesprekken 

Vandaag heeft uw zoon of dochter het tweede rapport meegekregen naar huis. U hebt 
afgelopen week via digiDUIF een uitnodiging van de leerkracht ontvangen om nog één 
keer dit jaar in gesprek te gaan. De school hoopt van harte dat u gebruikmaakt van die 
mogelijkheid. Een goed contact tussen school en thuis op basis van onderlinge 
betrokkenheid is van groot belang voor een optimale schoolontwikkeling van uw 
kind(eren).  
 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
https://twitter.com/nassaunieuws
mailto:tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
mailto:kopij@nassasuschool.nl
mailto:kopij@nassasuschool.nl
https://twitter.com/nassaunieuws
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Tijdens deze 10-minuten gesprekken staan de vorderingen van individuele leerlingen en de rapportage 
centraal. De groepsverdeling voor het komende jaar zal dan geen gespreksonderwerp zijn. Wel krijgt u nu 
al de indelingen voor cursusjaar 2018-2019. Waar gaat uw kind naar toe en wie wordt de leerkracht? Nog 
vragen of opmerkingen over de procedure? Klik dan op deze link: Protocol groepsindeling. 

Wie wordt de leerkracht van uw kind? 

 
GROEP NU 

Naam 
leerkracht(en) 

 VOLGEND JAAR 
Naam 
leerkracht(en) 

 

Groep 1d Natasja  Groep 1a Nynke / Gemma 

   Groep 1b Iet / Esther 

   Groep 1c Willa / Esther 

Groep 1a Iet  Groep 2a Juliëtte / Annelies 

Groep 1b Willa  Groep 2b Lianne / Esther 

Groep 1c Nynke/ Gemma  Groep 2c Ruth / Gemma 

Groep 2a Ruth/ Gemma  Groep 3a Agnes 

Groep 2b Lianne  Groep 3b Rianne / Annelies 

Groep 2c Esther  Groep 3c Miriam / Geeske 

Groep 3a Geeske/ Miriam    

Groep 3b Annelies/ Rianne  Groep 4a Jolanda / Judith 

Groep 3c Eline en Rianne  Groep 4b Maaike / Judith 

Groep 4a Jolanda/ Marleen  Groep 5a André / Marleen 

Groep 4b Andre / Judith    

Groep 4c Maaike  Groep 5b Elly / Leonie 

Groep 5a Twan en Agnes  Groep 6a Eline / Harold 

Groep 5b Yvonne S. (Petra)  Groep 6b Yvonne S. (Petra) 

Groep 6a Elly/ Leonie  Groep 7a Maarten / Klaas 

Groep 6b Eline  Groep 7b Selina / Carolien 

Groep 6c Selina/ Jannes  Groep 7c Jannes en Carolien 

Groep 7a Klaas  Groep 8a Linda / Harold 

Groep 7b Yvonne R.  Groep 8b Yvonne R. / Harold 

 
Het bovenstaande schema is nog niet helemaal in detail uitgewerkt. Enkele namen van parttimers worden 
later nog toegevoegd. Natasja (leerkracht van groep 1d) vertrekt naar Den Haag en u ziet ook nieuwe 
namen staan: Maarten (7a) en Juliëtte (2a). Zij komen het team tijdelijk versterken.  
Hier nogmaals het schema met de nieuwe locatie-indeling. 

 GROEP GEBOUW  

Drie groepen 1 Oranjeboog 

Drie groepen 2 Monument 

Drie groepen 3 Monument 

Twee groepen 4 Paleis 

Twee groepen 5 Paleis 

Twee groepen 6 Paleis en Nassaulaan 

Drie groepen 7 Nassaulaan 

Twee groepen 8 Nassaulaan 

    
 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Protocollen/Nassauschool%20protocol%20groepsindeling%202015.pdf
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De meeste groepen schuiven automatisch 
door en daar verandert qua samenstelling 
weinig.  
Maar bepaalde ouders weten uit eerdere 
berichten dat de leerlingen van de huidige 
groepen 1d, 3a en 4b opnieuw worden 
ingedeeld. Er komen dus voor die groepen 
andere leerlingenlijsten. Bij die nieuwe 
indelingen willen we zeer zorgvuldig te 

werk gaan. Omdat we volgens de nieuwe verordening op de privacy (AVG) niet zomaar leerlinggegevens 
met derden mogen delen, versturen we die lijsten niet per mail.  
Maar let op: Op maandagmorgen 2 en dinsdagmorgen 3 juli, bij het begin van de schooltijd om 8.30 uur, 
zijn de nieuwe indelingen voor de huidige groepen 1d, 3a en 4b op de volgende manier in te zien: 
Voor groep 1d in het lokaal van juf Natasja. 
Voor de ouders van groep 3a in de personeelskamer van het Monument bij juf Marleen. 
Voor de ouders van groep 4b in het lege lokaal op de tweede verdieping van het Paleis bij Cees 
Aandewiel.  
Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u vervolgens op een geschikt moment contact opnemen 
met de betreffende leerkracht.  

Nog twee weken en dan: Eindejaarsfeest 

Op vrijdag 13 juli 2018 vieren we 
feest, omdat het schooljaar dan bijna 
ten einde is. Het eindejaarsfeest; veel 
plezier en tegelijkertijd een hele 
organisatie. Ruim 500 leerlingen op 
één plein; dat vraagt om creatieve 
aanpassingen en oplossingen die dag. 
Vandaar dat we het feest in tweeën 
knippen. 

De onderbouw (groep 1-2) heeft die ochtend een programma in het buurthuis van onze wijk. Ouders uit 
de kleutergroepen krijgen daar een apart digiDUIFbericht over. Wel is belangrijk nu vast te melden dat de 
leerlingen van de groepen 1 en 2 die ochtend al om 11 uur vrij zijn. Wilt u daar rekening mee houden?  

De leerlingen vanaf groep 3 hebben een soort rommelmarkt(je) in het klaslokaal, spelletjes op het plein 
en natuurlijk het muzikale eindfeest Idols. De lestijden voor hen zijn van 8:30 tot 13:00 uur.  

De ochtend begint met een rommelmarkt. In de verschillende 
lokalen hebben de kinderen van groep 3 - 8 de gelegenheid om 
spulletjes te verkopen.  
Alle kinderen mogen maximaal 5 verkoopwaardige spullen 
meenemen (compleet, in goede staat en schoon). Deze spullen 
graag thuis prijzen met een maximaal bedrag van €2,- per voorwerp. 
Natuurlijk kunnen de kinderen ook zelf dingen kopen. Hiervoor 
kunnen ze maximaal €5,- zakgeld meenemen.  
De opbrengst van de rommelmarkt gaat deels naar het goede doel 
en deels naar een groepscadeau. Spullen die overblijven na afloop 
van de rommelmarkt worden gedoneerd aan het goede doel. U kunt 
er ook voor kiezen om de niet verkochte spullen zelf te houden en 
weer terug te nemen. Spreek dit dan af met uw zoon of dochter. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Naast de rommelmarkt zijn er tussen 9 en 10 uur ook 
allerlei spelletjes op het plein aan de Graaf 
Adolfstraat.  
Volgens traditie worden er tussen het 
ochtendprogramma en Idols pannenkoeken gegeten 
in de lokalen. U kunt bij de groepsleerkracht 
aangeven of u pannenkoeken wil bakken voor de 
groep en waar de pannenkoeken die dag gebracht 
moeten worden.  

Natuurlijk wordt de ochtend afgesloten met een 
muzikaal optreden van alle groepen onder begeleiding van de ouderband. U bent van harte uitgenodigd 
om vanaf 11 uur naar de optredens te komen kijken. Heeft u een zoon of dochter in groep 1 of 2 die ook 
graag wil komen kijken, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Alle leerkrachten worden dan namelijk 
ingezet voor de groepen 3-8. 

A.V.G. Bent u één van de 187 actieve ouders of behoort u tot de rest??? 

In de vorige twee nieuwsbrieven is u gevraagd een 
digitaal formulier in te vullen in verband met de 
nieuwe verordening rond de privacy.  
Ongeveer de helft van alle gezinnen heeft 
gereageerd. En u?  
Ook uw reactie is nodig om te voldoende aan onze 
verantwoordelijkheid.  
Klik op https://goo.gl/forms/H0JdQCzTBE9z4DO72 
en vul in.  
Graag even uw serieuze aandacht. De school gaat er 
vanuit dat als ouders ook na deze oproep niet 
reageren, ze alle 5 vragen op het 
toestemmingsformulier met “ja” beantwoorden! 

Nog een keer; het vakantierooster…. 

Vakantierooster PO 2018-2019 

Zomervakantie 2018 za 21 juli t/m zo 2 september 2018 

Studiedag VCOG (marge) wo 17 oktober 2018 

Herfstvakantie 2018 za 20 oktober t/m zo 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 2018 za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 2019 za 16 februari t/m zo 24 februari 2019 

Goede Vrijdag 2019 vr 19 april 2019 

Tweede Paasdag 2019 ma 22 april 2019 

Koningsdag 2019 valt in meivakantie 2019 

Meivakantie 2019 za 27 april t/m zo 5 mei 2019 

Bevrijdingsdag 2019 valt in meivakantie 2019 

Hemelvaart 2019 do 30 mei t/m zo 2 juni 2019 

Tweede Pinksterdag 2019 ma 10 juni 2019 

Zomervakantie 2019 za 13 juli t/m zo 25 augustus 2019 
 
De extra margedagen ( 6 in aantal) worden u gemeld in de eerstkomende nieuwsbrief.  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://goo.gl/forms/H0JdQCzTBE9z4DO72
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De volgende nieuwsbrief 

wordt op woensdag 11 juli 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk zaterdag 7 juli 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.  
U kunt ook klikken op deze link: 
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 
 

En ook nog … 

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 Ouders – 
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 http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-
opvoeding. 

Sociaal verpleegkundige GGD 

Wanneer u vragen c.q. problemen heeft omtrent de 
opvoeding of gezondheid van uw kind, kunt u contact 
opnemen met de sociaal verpleegkundige. 

Kalender 

Op de website van de school vindt u de actuele versie 
van de kalender. 

 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx
http://www.nassauschool.nl/Ouders/GGD.aspx
http://www.nassauschool.nl/Ouders/GGD.aspx
http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
http://www.nassauschool.nl/Ouders/Sociaalverpleegkundige.aspx
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
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