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De laatste dagen van cursusjaar 2017 - 2018 

Nog een paar dagen te gaan; dan sluit de school. Het jaar zit 
er bijna op. En dit betekent dat de afsluitende activiteiten in 
volle gang zijn: deze week oefenden de leerlingen na 
schooltijd met de schoolband voor hun lied van “Idols”, het 
eindejaarsfeest wordt (morgen, vrijdag 13 juli) gevierd, de 
groep 8 musical begin volgende week en het afscheid van de 
schoolverlaters is aanstaande woensdag…  
 
 

En daarna: zomervakantie! De 
school sluit op 
donderdagmiddag 19 juli om 
14:30 uur voor alle groepen. 
Tot maandagmorgen 3 
september blijven de 
schoolbanken leeg voor de 
grote schoonmaak en de 
nodige reparaties…  
Daarna zien we iedereen graag 
weer gezond, uitgerust en vol 

energie terug. Voor nu alvast een fijne laatste schoolweek gewenst en vervolgens een 
heel fijne vakantie.  
Mede namens het hele schoolteam, OR en MR, een vriendelijke groet, Cees Aandewiel. 
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Een laatste herinnering: het eindejaarsfeest 

Op vrijdag 13 juli 2018 vieren we feest; omdat het schooljaar dan bijna ten einde is.  

De onderbouw (groep 1-2) heeft die ochtend een programma in het buurthuis van onze wijk. Ouders uit 
de kleutergroepen hebben daar een apart digiDUIFbericht over gekregen. Belangrijk voor de ouders om te 
weten: de leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn die ochtend al om 11 uur vrij. 

De leerlingen vanaf groep 3 hebben een soort rommelmarkt in het klaslokaal, spelletjes op het plein en 
natuurlijk het muzikale eindfeest “Idols”. De lestijden voor hen zijn van 8:30 - 13:00 uur.  
Alle leerlingen 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 doneren we 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. 

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.  
Natuurlijk wordt de ochtend afgesloten met een 
muzikaal optreden van alle groepen onder begeleiding 
van de schoolband.  
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.  

Afscheid van de schoolverlaters 

59 leerlingen uit groep 8 verlaten de school en starten na de zomer in het 
voortgezet onderwijs. En, traditiegetrouw, hoort daar een opvoering in de 
vorm van een afscheidsmusical bij. Aanstaande maandag 16 en dinsdag 17 
juli wordt die opgevoerd. Overdag voor de leerlingen en ’s avonds voor 
familie. Plaats van handeling: het Heerenhuis aan de Spilsluizen.  
Het team wenst iedereen heel veel plezier!  
Op woensdag 18 juli is er dan voor de groep 8 leerlingen een laatste activiteit 
om 12 uur op het plein aan de Graaf Adolfstraat. Dan volgt het afscheid en 
wordt iedere leerling kort in het zonnetje gezet… 
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En dan uiteindelijk gaat de school zes weken op slot… 

Het jaar zit er bijna op. Heel 
veel leerlingen en even zoveel 
ouders hebben het 
meegemaakt. Ieder op zijn 
eigen manier. In goede en 
slechte tijden…  
Dank voor ieders inzet, enthousiasme, kritische blik, 
hulp bij activiteiten zoals avondvierdaagse, 
talentenmiddagen, excursies enz. enz. enz. De 
leerlingen waren het hele jaar stuk voor stuk 
onmisbaar. En heel veel ouders ook. Laat het de 
opmaat zijn voor het komende jaar. De 
Nassauschool, een goede plek voor iedereen in de 
Oranjewijk en net daarbuiten… 
 

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 

Hemelvaartsdag 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 

En de extra margedagen: 
 Vrijdag 14 september 2018. 
 Woensdag 17 oktober 2018 (zie ook hierboven). 
 Donderdag 14 en vrijdag 15 februari 2019. 
 Dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2019  
 Vrijdag 12 juli 2019 

De volgende nieuwsbrief 

wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk dinsdag 4 september 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. 
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En zoals altijd ook nog dit… 

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. 
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