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A b s e n t i e  e n  v e r l o f   

Het schoolteam hoopt dat elke leerling dagelijks gezond en met veel plezier naar school gaat. Toch is 
de praktijk soms anders. Is het nodig uw kind afwezig te melden voor bijvoorbeeld ziekte, doet u dit 
dan voordat het 8:30 uur is? Dat kan op twee manieren:  

• Gebruik bij voorkeur de formulieren op de website www.nassausschool.nl voor ziekmelden of 
verlof aanvragen. (Startpagina, Oranje balk links, Menu-optie “Leerling ziekmelden” of “Verlof 
aanvragen”).  

• Of telefonisch contact op met het hoofdgebouw (050-3180436). 
De regelgeving omtrent buitengewoon verlof vindt u op de website onder “Documenten” Daar is een 
stroomschema geplaatst met de richtlijnen van de leerplichtambtenaar in Groningen. 
De schooldirectie neemt vervolgens uw digitale aanvraag in behandeling en reageert schriftelijk of 
het verzoek wordt goedgekeurd. Soms volgt er een kort gesprek ter verduidelijking van e.e.a. 

B e s t u u r   

De stichting voor Christelijk Onderwijs 
Groningen (VCOG) behartigt de belangen van 
het christelijk onderwijs in de stad Groningen. 
Adres:  Eenrumermaar 4, 9735 AD 

Groningen.   
Postadres: postbus 9401, 9703 LP Groningen.  
 
In totaal zijn twaalf scholen bij de stichting aangesloten. www.vcog.nl  

B u i t e n s c h o o l s e  a c t i v i t e i t e n  

Al een aantal jaren doet de Nassauschool met veel enthousiasme mee aan diverse buitenschoolse 
activiteiten, zoals de Plantsoenloop, schoolvoetbal en de avondvierdaagse. 
De school is bij deze activiteiten aanwezig als er voldoende belangstelling is van de leerlingen en er 
een aantal ouders is om te begeleiden. De ouderraad speelt een belangrijke rol in het organiseren 
van deze activiteiten. Dit schooljaar zullen we per activiteit kijken wat de mogelijkheden zijn i.v.m. 
COVID-19. 

C u l t u u r p r o f i e l s c h o o l  

De Nassauschool is een Cultuurprofielschool. Dat betekent dat we bouwen aan de identiteit van onze 
leerlingen via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol 
leren. Om deze reden heeft de Nassauschool verschillende vakleerkrachten, o.a. muziek en 
beeldende vorming, werken we met een portfolio en een dummy en is er jaarlijks een uitgebreid 
schoolbreed thema kunst en cultuur. Het hele schooljaar is er aandacht voor culturele activiteiten: 

• Danslessen Hanze hogeschool; Lucia Marthas  

• Cultuur-carrousel  

• CineKid juryschool 

• Doorgaande leerlijn museumbezoek  

• Gastlessen beeldende kunstenaars 

• Theaterbezoek  

• Bezoek aan Groninger kerken 

• Soroptimisten festival  

• Kinderboekenweek 

• Poëziewedstrijd van het Poëzie Paleis  

http://www.nassausschool.nl/
http://www.vcog.nl/
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F i e t s e n  

Vanwege de beperkte ruimte vragen we kinderen zoveel mogelijk hun fiets thuis te laten. Mocht uw 
kind toch op de fiets komen, dan is dat op eigen risico. Fietsen worden gestald in het fietsenrek.  

G e s p r e k k e n  m e t  o u d e r s  

Goed contact met de ouders vinden we erg belangrijk. Ons gezamenlijke belang is het welzijn van de 
kinderen en dit vraagt om goede afstemming tussen de school en de ouders. We hebben elkaar 
nodig om de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal te laten verlopen. Drie keer per jaar wordt u 
uitgenodigd om op school te komen praten over de ontwikkeling van uw kind. Dit zijn dan de 
zogenaamde 10-minutengesprekken.  
De eerste gesprekken zijn de kennismakingsgesprekken, deze vinden plaats in de eerste weken van 
het schooljaar. Dit is een gesprek tussen ouder, kind en leerkracht. We vinden het goed om elkaar te 
leren kennen en de verwachtingen voor het jaar uit te spreken.  
Daarna volgen er de rapportgesprekken. Deze vinden plaats in de eerste week van maart en in de 
laatste week van juni 2022. Via het leerling rapport stellen we u van de ontwikkeling van uw kind op 
de hoogte. Het schriftelijk rapport gaat enkele dagen voor het 10-minutengesprek mee naar huis. De 
rapportage voor de groepen 8 gaat op een andere manier. De ouders of verzorgers van die leerlingen 
worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.  
Wanneer er tussen deze gespreksmomenten door behoefte is aan contact, kunt u altijd contact 
opnemen met de leerkrachten via Social Schools. Ook de leerkrachten nodigen u tussendoor uit, 
wanneer dit gewenst is.  

G G D  /  J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g  

Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen naar het consultatiebureau, daarna vindt het 
onderzoek plaats via de basisschool. In groep 2 onderzoekt de doktersassistente het gehoor en 
gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders zijn niet standaard 
aanwezig bij de screening. Wel krijgt u van tevoren een vragenlijst over de gezondheid en het 
welbevinden van uw kind. Ook kunt u dan aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een 
verpleegkundige of arts van de GGD.  
De verpleegkundige informeert bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de 
Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Bij bijzonderheden of vragen wordt u uitgenodigd voor een 
gesprek met de arts of de verpleegkundige. Wanneer u in de vragenlijst hebt aangegeven, dat er 
bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak of taal, kijkt de logopediste, de verpleegkundige 
of arts van de GGD of er verder onderzoek nodig is.  
In groep 7 wordt er opnieuw gemeten en gewogen. Ouders geven hiervoor toestemming en vullen 
een vragenlijst in. Een extra onderzoek op indicatie en een hercontrole is mogelijk in overleg met de 
ouder(s). Dit kan overigens in elke periode vanaf groep 1 t/m groep 8. 
 
De sociaalverpleegkundige is werkzaam binnen Wij Groningen. In de stad bevinden zich meerdere 
locaties. Ouders van onze school kunnen terecht aan de Eikenlaan. Het Wij-team biedt veel 
activiteiten en u kunt er terecht voor vragen of informatie en om andere ouders te ontmoeten. Zie 
de website www.wij.groningen.nl  
Onze school heeft een vaste sociaal verpleegkundige. Op school zijn de contactgegevens bekend. U 
kunt vrijblijvend een afspraak maken met de sociaal verpleegkundige wanneer u vragen heeft over 
de opvoeding of ontwikkeling van uw kind(eren) of vragen over uw gezinssituatie. 
www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding of 050—3674990. 

http://www.wij.groningen.nl/
http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding%20of%20050—3674990
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G r o e p s o u d e r  

De groepsouder wordt aan het begin van het schooljaar door de leerkracht gevraagd. De taken van 
de groepsouder zijn: o.a. contactpersoon tussen de groepsleerkracht en ouders van leerlingen uit de 
groep en het vragen van ouders voor andere taken binnen de school.  

G y m n a s t i e k  

De groepen 1 en 2 krijgen op verschillende momenten per week gym deze lessen worden gegeven 
door Shelley sterk en vinden plaats in het speellokaal (het Paviljoen). De groepen 3 t/m 8 hebben hun 
bewegingslessen in de gymzaal aan de Grote Beerstraat. Deze lessen worden verzorgd door onze 
vakleerkrachten gymnastiek: Esra, Maureen en Shelley. Zorgt u voor goede en schone gymkleding? 
De leerlingen van de groep 5 t/m 8 douchen na afloop van de les. Wilt u uw kind een briefje 
meegeven als het niet mee kan doen met de gymles of niet mag douchen? 
Het gymrooster voor het schooljaar 2022 - 2023 ziet er als volgt uit:  

Maandag:    

Tijd   Groep   Leerkracht   Groepsleerkracht   

8.30 – 10.00   3b  Esra   Maaike  

10.15 – 11.45   4c  Esra  Kirsten  

12.45-14.15   5/6  Esra  Henrieke  

Dinsdag:    

Tijd   Groep   Leerkracht   Groepsleerkracht   

8.30 – 10.00   8b  Esra   Daphne  

10.15 – 11.45   7a  Esra   Heleen  

12.45 – 14.15   6b  Esra   Maureen  

Woensdag:   

Tijd   Groep   Leerkracht   Groepsleerkracht   

8.30 – 9.45  3a  Esra en Maureen  Agnes  

9.45 – 11.00  5a  Esra en Maureen  Andre  

11.00 – 12.20  5b  Esra en Maureen  Rianne  

Donderdag:   

Tijd   Groep   Leerkracht   Groepsleerkracht   

8.30 – 10.00   4a  Shelley  Jolanda  

10.15 - 11.45   4b  Shelley  Kim  

12.45 – 14.15   3c  Shelley  Annika  

 Vrijdag:    

Tijd   Groep   Leerkracht   Groepsleerkracht   

8.30 – 10.00   8a  Shelley en Maureen  Marjon  

10.15 - 11.45   7b  Shelley en Maureen  Jannes  

12.45 – 14.15   6a  Shelley en Maureen  Selina  
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K e n n i s m a k i n g s g e s p r e k  

De leerkrachten uit de groepen 1 plannen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een apart 
gesprek met de ouder(s) en hun kind. Juist aan het begin van de schoolloopbaan is het van belang om 
kennis te maken, te investeren in de relatie en een brede kijk te krijgen op het kind. Het draagt 
hieraan bij. Ons gezamenlijke belang is het welzijn van de kinderen en dit vraagt om goede 
afstemming tussen de school en de ouders. 
In de groepen 2 t/m 8 is er aan het begin van elk schooljaar een kennismakingsgesprek.  

L e e r l i n g e n r a a d  

Zowel in het Paleis (groep 4, 5 & 5/6) als in het hoofdgebouw aan de Nassaulaan (groep 6-8) worden 
alle leerlingen vertegenwoordigd door een leerlingenraad die één keer per maand bij elkaar komt om 
allerlei schoolzaken te bespreken. Elke groep heeft één vertegenwoordiger in deze raad. De raad 
wordt door verkiezingen gekozen.  

L u i z e n c o n t r o l e  

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen op school door twee ouders van hun groep 
gecontroleerd op hoofdluis. Bij constatering van hoofdluis tijdens deze controles zal direct contact 
worden opgenomen met de ouders van het betreffende kind. Het is van belang in dat geval het kind 
direct te behandelen met een anti-luizenmiddel en in de dagen erna dagelijks te controleren en te 
kammen. Door regelmatige controles voorkomen we dat hoofdluis bij ons op school een hardnekkig 
probleem wordt. Kijk ook op https://www.rivm.nl/hoofdluis voor meer informatie over hoofdluis en 
het voorkomen en behandelen ervan. Mocht u thuis merken dat uw kind luizen heeft, wilt u dit dan 
doorgeven aan de leerkracht? De coördinator van de controles op de Nassauschool is Gonda Brinker 
(050 3180436). 
 

M a i l c o n t a c t  m e t  o u d e r s  

De leerkracht van de groep van uw kind heeft de emailadressen van alle ouders via het ouderportal 
Social Schools. Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten in de groep, 
toetsen, huiswerk of andere praktische informatie. Elke leerkracht zal hier op zijn of haar manier 
invulling aan geven.  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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M e d e z e g g e n s c h a p s r a a d  ( M R )  

Omdat de kinderen soms nog te jong zijn om voor zichzelf op te komen, worden zij 
vertegenwoordigd door hun ouders. Deze ouders vormen samen met de leerkrachten de 
Medezeggenschapsraad. De MR is onder andere gesprekspartner van de directie en praat, denkt, 
adviseert en beslist soms mee over het beleid van de school. Op de website vindt u de leden van de 
MR. U kunt contact met ze opnemen via de Social Schools.  

M o b i e l e  t e l e f o o n s  

Steeds meer kinderen nemen een telefoon mee naar school. We willen graag dat de telefoons 
binnen de hekken van school uitstaan. Wanneer de telefoon gebruikt mag worden voor 
onderwijsdoeleinden, geeft de leerkracht dat aan. De school is niet verantwoordelijk voor 
beschadiging en of het kwijtraken hiervan.  

N i e u w s b r i e f  

De Nassauschool stuurt gemiddeld een keer per maand een digitale nieuwsbrief van Social Schools. 
Hierin leest u allerlei informatie vanuit de school. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de school- 
activiteiten die geweest zijn of nog komen en ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Alle ouders 
ontvangen deze nieuwsbrief als u zich via onze ouderportal Social Schools heeft aangemeld en uw 
emailadres daarbij heeft opgegeven. Wijzigingen van bijvoorbeeld een nieuw emailadres of afmelden 
voor de Nieuwsbrief kunt u zelf doorvoeren met behulp van uw persoonlijke gegevens.  

O u d e r b i j d r a g e  

Elk jaar wordt van u een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Die bijdrage is dit jaar vastgesteld op 
€ 30,- per kind. Wanneer uw kind tussen 1 januari en 31 mei als nieuwkomer op school komt, wordt 
€ 15,- gerekend. U krijgt via een brief de vraag per kind deze vrijwillige bijdrage via een automatische 
incasso over te maken. Mocht u geen toestemming geven voor een automatische incasso, vragen wij 
u de bedragen zelf over te maken. We bevelen deze bijdrage van harte bij u aan. Deze gelden komen 
geheel ten goede aan diverse activiteiten en projecten op school. Het geld wordt geïnd en beheerd 
door de Ouderraad (OR). Het banknummer van de Ouderraad is NL66RABO 0329 4345 35, t.n.v. 
VCOG inz. Nassauschool, Groningen.  

Mocht u om wat voor reden dan ook het schoolreisgeld, de vrijwillige ouderbijdrage en de 
overblijfkosten niet kunnen voldoen, neemt u dan contact op met de schoolleiding. In een 
vertrouwelijk gesprek wordt samen met u naar een oplossing gezocht. Daarnaast heeft de gemeente 
een regeling “tegemoetkoming ouderbijdrage”. Het aanvraagformulier graag voor 1 januari op school 
inleveren bij onze administratief medewerker, Gonda Brinker. Ze is dinsdag, donderdag en geregeld 
op vrijdagochtend aanwezig aan de Nassaulaan. 

O u d e r r a a d  ( O R )  

De ouderraad heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en de school m.b.t. onderwijs en 
vorming van de leerlingen te bevorderen. De ouderraad werkt hieraan mee door samen met het 
team activiteiten op school te organiseren. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van deze 
activiteiten op school te kunnen betalen. Op de website staan alle leden van de OR. Mocht u zich ook 
in willen zetten bij activiteiten op school neem dan contact op met de voorzitter. 
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S c h o o l r e i s j e s  

Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreisje. Ons streven is om de reisjes goedkoop en eenvoudig te 
houden. Over de data, bijdragen en specifieke informatie wordt u tijdig geïnformeerd. 

 

   

S c h o o l t i j d e n  

De Nassauschool werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op 
school blijven. Ze eten met de leerkracht en tijdens de pauze spelen de kinderen buiten. Tijdens de 
pauzes worden lesvrije leerkrachten en combinatiefunctionarissen ingezet. Zij zien erop toe dat de 
pauze op een goede manier verloopt. Op dat moment heeft de eigen leerkracht ook pauze. Voor de 
tussen-de-middag-opvang (TMO) vragen we aan ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 40,- per 
kind. Hiervan worden de combinatiefunctionarissen betaald. U krijgt via een brief de vraag per kind 
deze vrijwillige bijdrage via een automatische incasso over te maken. Mocht u geen toestemming 
geven voor een automatische incasso, vragen wij u de bedragen zelf over te maken. U ontvangt 
hierover jaarlijks een brief. Het banknummer van de school is NL13RABO 0329 4345 19, t.n.v. VCOG 
inz. Nassauschool, Groningen.  

De schooltijden 

 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

maandag 08:30 - 14:30 uur 08:30 - 14:30 uur 

dinsdag 08:30 - 14:30 uur 08:30 - 14:30 uur 

woensdag 08:30 - 12:30 uur 08:30 - 12:30 uur 

donderdag 08:30 - 14:30 uur 08:30 - 14:30 uur 

vrijdag 08:30 - 12:00 uur 08:30 - 14:30 uur 

Elke schooldag gaan de schooldeuren aan de Graaf Adolfstraat om 8:15 uur open, aan de Nassaulaan 
is dit om 8.20 uur. Als u met uw kind toch eerder op school bent, wilt u dan op het schoolplein 
wachten? 
Op beide locaties werken we met een automatische schoolbel. De eerste bel gaat elke morgen om 
8:15/ 8.20 uur. Als de bel rond half negen opnieuw gaat, verwachten de leerkrachten alle leerlingen 
in de groep en gaan de lessen beginnen.  
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S c h o o l t u i n  

De school maakt gebruik van de schooltuin in Paddepoel. Wekelijks, tussen april en oktober, gaan de 
leerlingen van groep 6 en 7 naar de schooltuin om van alles te leren over de natuur. Ze kweken zelf 
groentes en zaaien bloemen. De kinderen komen ook alles te weten over de samenhang in de natuur en 
alle andere natuurverschijnselen die tijdens het tuinieren voorbijkomen.  
De schooltuin in Paddepoel is een prachtige plek voor de lessen uit de Groene Leerlijn. Vanaf groep 2 gaan 
alle groepen vier keer per jaar naar de schooltuin voor seizoensgebonden natuurlessen. Deze lessen 
vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Bij alle lessen staat ontdekkend leren voorop. De tuin is hier speciaal 
op ingericht.  

T a l e n t o n t w i k k e l i n g  

Binnen de talentendagen krijgen leerlingen de kans middels workshops te laten zien, wat hun 
talenten zijn. Kinderen kiezen zelf welke workshop ze willen bijwonen. In groep 6 t/m 8 is dit elke 
vrijdag. Voor de andere groepen is dit 4 keer per jaar.  Via de nieuwsbrief en Social Schools wordt u 
hiervan op de hoogte gebracht.  

T e a m  

De Nassauschool heeft een jong en dynamisch team. Het team bestaat uit +/- 30 bevlogen 
leerkrachten, twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een vakleerkracht beeldende vorming en 
een vakleerkracht muziek. Daarnaast is er onderwijsondersteunend personeel. De school heeft 
onderwijsassistenten en combinatiefunctionarissen, een administratief medewerker en twee 
conciërges. Het managementteam bestaat uit een waarnemend directeur, drie bouwcoördinatoren 
en drie Intern Begeleiders (IB) voor de onder-, midden-, en bovenbouw. Als laatste hebben wij 
studenten in de school van verschillende opleidingen MBO, HBO en WO.  

T h e m a t i s c h  w e r k e n   

Om gezamenlijk en groepsoverstijgend met een onderwerp of thema bezig te zijn en om aan te 
kunnen sluiten bij de ervaringswereld van kinderen, bieden we de leerstof een aantal keren per jaar 
thematisch aan. Dit schooljaar zullen we in ieder geval aandacht besteden aan sociale weerbaarheid, 
de Kinderboekenweek, mediawijsheid en natuurlijk Kunst & Cultuur.  

T o e t s e n  

We hanteren een toetskalender, waarop per maand aangegeven staat in welke groep, welke toets 
wordt afgenomen. Naast de methodegebonden toetsen gebruikt de school de Cito-toetsen. Deze 
worden afgenomen in de periode december 2021 / januari 2022 en mei / juni 2022.  
Bijzonderheden naar aanleiding van toetsuitslagen bespreekt de leerkracht met de ouders op de 
rapportageavond. Mocht de leerkracht graag eerder met u in gesprek willen, dan zal hij of zij contact 
met u hierover opnemen. 
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T r a k t a t i e s  

Leerlingen kunnen vanzelfsprekend op of rond hun verjaardag in de groep trakteren. De jarige gaat 
vervolgens met twee klasgenoten de leerkrachten van de andere groepen in het gebouw trakteren. 
Het liefst voor elk kind dezelfde (gezonde) traktatie.  
Wanneer een kind alleen een speciale traktatie mag hebben vanwege allergische gevoeligheid of om 
andere redenen, dan verzoeken wij de ouders van dat kind zelf voor een alternatieve traktatie te 
zorgen in overleg met de groepsleerkracht. Wij hanteren de afspraak dat uitnodigingen voor 
kinderfeestjes niet in de klas worden verspreid. Dat voorkomt teleurstellingen. 
 

V a k a n t i e r o o s t e r  /  V r i j e  d a g e n  /  M a r g e  

Eerste schooldag Maandag 29 augustus 

Herfstvakantie 2022 Maandag 15 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2022 

Margedag Vrijdag 23 december 

Kerstvakantie 2022 Vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 8 januari 2023 

Margedag  Maandag 9 januari 

Voorjaarsvakantie 2023 Maandag 25 februari t/m vrijdag 5 maart 2023 

Dagen rond Pasen Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie 2023 Zaterdag 22 april t/m vrijdag 7 mei 2023 

Margedag  Donderdag 6 april (na de meivakantie) 

Margedag Dinsdag 11 april  

Hemelvaartsdag 2023 Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 2023 Maandag 29 mei 2023 

Margedag  Maandag 12 juni 2023  

Zomervakantie 2023 Vrijdag 22 juli t/m 3 september 2023 
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V e r k e e r s v e i l i g h e i d  

Samen met u willen we zorgdragen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie tijdens het in- en 
uitgaan van de school. We willen u dan ook verzoeken om uw kind zoveel mogelijk met de fiets of 
lopend te brengen en te halen. Mocht het om wat voor reden dan ook nodig zijn dat u met de auto 
komt, dan vragen we aandacht voor het volgende:  
Aan de Nassaulaan is een stopverbod ingesteld. In het vak met de rode strepen is het verboden te 
stoppen. Wanneer u uw kind met de auto brengt, stop dan bij de bushalte of zoek een parkeerplaats 
verderop. 
Op de locatie aan de Graaf Adolfstraat vragen we u uw auto te parkeren aan de achterkant van het 
schoolplein, aan de Stadhouderslaan (zijkant Paleis).  
Let u bij beide locaties op de verkeersborden en -regels, op de kinderen en op elkaar, zo houden we 
het veilig. Rond beide scholen is het betaald parkeren. 

In ons onderwijsaanbod besteden we extra aandacht aan verkeersveiligheid, de Nassauschool is in 
het bezit van het verkeersveiligheidslabel. Dit houdt o.a. in dat leerlingen, ouders en leerkrachten op 
de hoogte zijn van gewenst verkeersgedrag rondom de verschillende gebouwen van de 
Nassauschool. Daarnaast hebben we als school een eigen oversteekplaats over de Prinsesseweg, 
tussen beide locaties. Deze overgang is speciaal voor de Nassauschool aangelegd om de kinderen en 
ouders van onze school op een veilige manier van de ene naar de andere locatie te kunnen laten 
oversteken. We gaan ervan uit dat iedereen zoveel mogelijk van deze overgang gebruikmaakt.  

V e r v o e r  

Voor vervoer van de leerlingen naar gymnastiek, excursies, schoolreisjes en meer zijn afspraken 
gemaakt over het aantal begeleiders per groep. Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen en de 
wijze van vervoer. Afhankelijk van de afstand, leeftijd, noodzaak en financiën wordt gekozen voor 
lopen, fietsen, met de auto of per (lijn)bus. Bij het vervoer van de kinderen staat de veiligheid 
voorop. 
Gedurende het schooljaar zal enkele keren een beroep op ouders worden gedaan om de klas van hun 
kind te begeleiden naar een activiteit. Zonder de medewerking van de ouders kunnen er nagenoeg 
geen activiteiten buiten de school plaatsvinden. 

V e r z e k e r i n g e n  

De school is niet verzekerd voor schade aan telefoons, kleding, brillen, e.d. Het is beter dat kinderen 
geen dure dingen mee naar school nemen.  

V o o r -  e n  N a s c h o o l s e  o p v a n g  

SKSG Kinderopvang heeft met alle basisscholen in de stad Groningen afspraken gemaakt over de 
uitvoering van Buitenschoolse Opvang (BSO). De Nassauschool werkt samen met BSO Naranja. Deze 
samenwerking heeft verschillende voordelen voor u. SKSG Kinderopvang haalt 
en brengt de kinderen van en naar school. De openingstijden van de BSO zijn 
afgestemd op de schooltijden en margedagen.  

De BSO van Kindercentrum Naranja heeft twee locaties. In de Nassauschool 
worden de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen. In het buurtcentrum Oranjewijk aan 
de Prinsesseweg zijn twee groepen voor 8 jaar en ouder. Samen met de pedagogisch medewerkers 
krijgen leerlingen na schooltijd, op margedagen en in de vakantieperiode een uitdagend 
vrijetijdsprogramma aangeboden. 
Aan de hand van Meervoudige Intelligentie en het TOP-programma (Tijd voor Ontspanning en 
Plezier) wordt de kinderen een rijke leeromgeving geboden, met activiteiten die passen bij hun 
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interesses en mogelijkheden. Zo worden ze gestimuleerd te werken aan hun talenten en kwaliteiten. 
In het TOP-programma kunnen 8+ kinderen onder deskundige begeleiding zichzelf en de wereld 
ontdekken. Gaandeweg betekent dit meer vrijheid en zelfstandigheid.  

SKSG Kinderopvang verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en/of bij 
gastouders verspreid over de stad Groningen en de regio. SKSG Kinderopvang streeft geen winst na. 
De doelstelling is het bieden van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat doen ze 
door veilige, verantwoorde en veelvormige opvang te bieden, met deskundige en gemotiveerde 
medewerkers.  
Wilt u meer weten over BSO Naranja? Neem gerust contact op met de locatiemanager Erika 
Santinge, telefoonnummer: 06-33185855. Voor inschrijvingen en aanvullende informatie kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van SKSG Kinderopvang op telefoonnummer 050-3171390 
of kijk op www.sksg.nl.  

V r a g e n ?  

Mocht u na het lezen van deze informatiegids nog vragen hebben, laat het dan weten. Elke dag is er 
op een locatie een leidinggevende aanwezig die u dan verder zal helpen. Maak er gebruik van. 

 

http://www.sksg.nl/

	Absentie en verlof
	Bestuur
	Buitenschoolse activiteiten
	Cultuurprofielschool
	Fietsen
	Gesprekken met ouders
	GGD / Jeugdgezondheidszorg
	Groepsouder
	Gymnastiek
	Kennismakingsgesprek
	Leerlingenraad
	Luizencontrole
	Mailcontact met ouders
	Medezeggenschapsraad (MR)
	Mobiele telefoons
	Nieuwsbrief
	Ouderbijdrage
	Ouderraad (OR)
	Schoolreisjes
	Schooltijden
	Schooltuin
	Talentontwikkeling
	Team
	Thematisch werken
	Toetsen
	Traktaties
	Vakantierooster / Vrije dagen / Marge
	Verkeersveiligheid
	Vervoer
	Verzekeringen
	Voor- en Naschoolse opvang
	Vragen?

