
MAANDBRIEF NR. 6 13 DECEMBER 2019 

Ziekmelden 

Is uw kind ziek?  

Meld dat bij voorkeur via de 

website onder: 

Leerling ziekmelden 

Of anders op: 050 318 04 36 

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 
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Kerst 2019 

Volgende week dinsdag, 17 december 2019, viert de Nassauschool het 

kerstfeest in de Nieuwe Kerk. Adres: Nieuwe Kerkhof 1 in Groningen. 
Graag wil het team, de M.R. en de ouderraad u van harte uitnodigen dit 

feest mee te vieren! 
In deze adventsweken voor Kerst is het thema tijdens de lessen levens-
beschouwelijke vorming (Trefwoord): 'Vrede'. Wat is vrede? Of wat 

betekent het als er gebrek is aan vrede? Dit thema staat centraal, ook 
in deze kerstviering. En u kunt nu al meedenken en antwoorden geven 

op vragen over “vrede”.  
Op de eerste ver-
dieping in het 

Monument is een 
“schrijfwand” waarop 

u uw gedachten kwijt 
kunt. Het team daagt 
u uit; doet u mee? 

Zoals u in de vorige 
nieuwsbrief hebt 

gelezen, zijn er dit jaar drie vieringen. Deze 
keuze is gemaakt in verband met de 
overzichtelijkheid, de hoeveelheid leerlingen 

en de veiligheid in de kerk.  
Het programma zal er als volgt uitzien:  

17:30-18:00 uur viering groepen 1 en 2;  
18:30-19:15 uur viering groepen 3, 4 en 5; 

19:45-20:30 uur viering groepen 6, 7 en 8. 
De kinderen zitten in de kerk vooraan bij hun eigen klas. Ouders nemen plaats in de banken 
erachter. Broers en zussen zijn van harte welkom bij de andere viering(en). Ze zitten dan bij 

hun ouders. 
De toegang tot de kerk is 20 minuten voor het begin van elke viering geopend aan de zijde van 

de Nieuwe Boteringestraat. Na afloop van de viering kan alleen de achteruitgang aan de kant 
van de Nieuwe Ebbingestraat (links achter de kerstboom) gebruikt worden. Dit om de 
doorstroming zo snel mogelijk te laten verlopen.  

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
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Omdat er weinig parkeerruimte is op deze locatie, raden wij u aan met de fiets of lopend te 

komen. 
Aan het einde van de vieringen houden we een collecte voor het St. Theresa Mission Hospital 

in Zambia. Dit goede doel zal in de viering verduidelijkt worden.  

Afronden van het jaar betekent “schoon schip” maken 

In de komende week sluit de school het kalenderjaar 2019 af. En dit betekent ook opruimen 

om het nieuwe jaar met een schone lei te beginnen.  
In dat kader het volgende: 

Er zijn in de afgelopen vier maanden een 
hoop kledingstukken en andere spullen 
verzameld. Mocht u een jas, vest, trui of 

sjaal al een tijdje missen, dan kunt u die 
op woensdag 18 december misschien 

terugvinden. Na schooltijd worden alle 
gevonden voorwerpen uitgestald in de 
verschillende gebouwen. Alles wat daarna 

nog blijft liggen, gaat naar de Mamamini. 
Dan kan een ander er nog plezier van 

hebben.  
Op vrijdag 20 december is de school 
gesloten voor de leerlingen en begint de 

vakantie. De leerkrachten zijn die dag nog 
wel aanwezig en brengen het voornemen 

in praktijk om een “opgeruimde” start te kunnen maken vanaf maandag 6 januari 2020. Want 
dan staan de schooldeuren vanaf 8:15 uur weer open.  

Stakingsacties 

Let op: donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 zijn er mogelijk nieuwe landelijke stakingen 
in het onderwijs. Houd u zelf ook het nieuws daarover in de gaten?  

De Zilveren weken 

Aan het begin van het schooljaar, in 
de “Gouden Weken”, is er binnen 
alle groepen al hard gewerkt aan de 

groepsdynamiek. De groepsregels 
zijn vastgesteld en de 

groepsnormen zijn bepaald. Na de 
kerstvakantie krijgt dit een vervolg 
in “De Zilveren weken”. In de eerste 

twee schoolweken van januari wordt 
er opnieuw veel aandacht in de 

groep besteed aan de sociaal-
emotionele vorming van de kinderen 

en het groepsproces.  
Daarnaast zijn er de afgelopen 
weken onderwerpen behandeld uit 

de methode “Goed gedaan”. Tot de kerstvakantie zijn de lessen 4, 5 en 6 gegeven. De thema’s 
en doelstellingen die hierbij behandeld zijn, vindt u in het onderstaande overzicht. 

mailto:info@nassauschool.nl
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Boeken  

De bonnenactie van boekhandel Riemer in de 
Kinderboekenweek was een groot succes! Jullie, 

als ouders, hebben voor €700 aan kinderboeken 
besteed bij de winkel en dit betekende dat de 
school voor €142 aan boeken kon uitzoeken bij de 

boekhandel. Heel hartelijk dank daarvoor!  
Er zijn voor alle jaargroepen 1 of 2 actuele boeken 

gekozen. Een mooie aanvulling voor de 
schoolbibliotheek! Mede dankzij de actie tijdens de 
Kinderboekenweek is de schoolbieb aangevuld 

met nieuwe boeken. Daar moest natuurlijk wel 
ruimte voor gemaakt worden. De oudste 

(gedateerde) boeken staan in de weggeefkast in 
het Paleis. Het is zeker de moeite waard om daarin even een kijkje te nemen. 

Kerst in de vakantie 

Op dinsdagavond 24 december 2019 
organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een 
speciale kerstvoorstelling voor kinderen van 4 

tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt 
de kerk omgetoverd tot een levende kerststal 

met een echte ezel!  
Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude 
kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden 

van de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de 
rollen van de herders, de engelen, de wijzen en 

natuurlijk Jozef en Maria en hun pasgeboren 
kindje Jezus.  
Muziek speelt een belangrijke rol in de dienst.  

Er zijn dit jaar twee voorstellingen van 
ongeveer 45 minuten. De eerste is om 17:30 

uur, de tweede om 19:00 uur. De toegang is gratis, met collecte na afloop. Kijk ook op 
www.nieuwekerkgroningen.nl. 
Meer informatie: Desiree Bosch, telefoon 050-5490594. 

De Nassau Schoolband 

Tijdens de kerstviering is de ouderband weer 
live te beluisteren en te bekijken; ze 

begeleiden dan de leerlingen. Ook tijdens het 
eindejaarsfeest zijn ze jaarlijks bij het Idols-

gedeelte heel duidelijk aanwezig.  
De drummer gaat de groep na jaren trouwe 

dienst verlaten; hij heeft inmiddels al twee 
jaar geen kinderen meer op school. Wie neemt 
zijn plaats over? Wie komt de 

gelegenheidsband, die uit ouders van de Nassauschool bestaat, versterken? Lijkt het u leuk om 
deel uit te maken van dit muzikale gezelschap? Neem dan voor meer informatie contact op met 

(juf) Linda Lammers via l.lammers@vcog.nl. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
www.nieuwekerkgroningen.nl
mailto:l.lammers@vcog.nl
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Hou je van de natuur? 

Er zijn weer verschillende gratis activiteiten voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar in het bezoekers-

centrum Reitdiep.  
Op zondag 14 december “Rad van Natuur”. Geef 
een slinger aan het rad en je kunt allerlei leuke 

natuuropdrachtjes gaan doen.  
Zaterdag 4 januari 2020 is er een 

“Winterdoemiddag”. Lekker knutselen met het 
thema winter. Voor jong en oud is er van alles 
te doen met dit thema.  

Op zondag 12 januari mag je weer komen 
braakballen pluizen. Het klinkt viezer dan het is! 

Je ontdekt zo wat uilen eten… 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 24 januari 2020 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  

Kopij uiterlijk dinsdag 21 januari 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 
Oude maandbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.  
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 

Betekenisvolle kerstdagen en een heel goede vakantie gewenst. Tot 6 januari 2020. 
 

 
 

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 Informatie – 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 https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding. 

Contact: Tineke Langebeeke, CJG medewerker Oosterparkwijk – Centrum  
sociaal verpleegkundige JGZ; tineke.langebeeke@wij.groningen.nl, tel. 06 31631942 

Kalender 

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

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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