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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 

Kopij maandbrief: 

info@nassauschool.nl 
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De laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie... 

Op het moment dat u deze digitale nieuwsbrief 

leest, begint de voorjaarsvakantie bijna. De 
eerste periode van 6 schoolweken in 2020 
sluiten we dan met elkaar af.  

Ieder kind ontvangt zijn eerste rapport en u als 
ouder hebt een uitnodiging gekregen voor een 

tienminutengesprek. Dan wordt u bijgepraat 
over de ontwikkeling die uw kind doormaakt op 
school. Belangrijk om met elkaar dat gesprek te 

voeren. Open en nieuwsgierig! Vergeet u zich niet 
in te schrijven bij de leerkracht(en) van uw zoon of 

dochter?  
Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst en 
tot maandag 24 februari 2020 vanaf 8:15 uur.  

Zijn uw gegevens “up-to-date”? 

Als een bijna vierjarige leerling wordt aangemeld, schrijven ouders allerlei 
informatie op het inschrijfformulier. Al die gegevens worden digitaal 

ingevoerd in een leerlingadministratieprogramma. Maar is die informatie 
na jaren nog up-to-date? Houdt u als ouder altijd hetzelfde mobiele 

nummer? Blijft een gezin door de jaren heen bij dezelfde huisarts? 
Veranderen er noodnummers of is door verhuizing het adres gewijzigd?  

In al die gevallen is het belangrijk dit te melden aan school. Daarom de 

volgende vraag: wilt u tijdens de tienminutengesprekken in de week van 
24 - 28 februari een briefje inleveren bij de leerkracht met mobiele 

nummers van de ouder(s); eventuele noodnummers van andere familieleden en de 
naam van de huisarts?  

Dan kan de school in bijzondere gevallen (ongelukje op het plein, valpartij bij gym, misselijk in 
de klas enz.) u of een familielid te allen tijde snel bereiken. Graag uw medewerking.  

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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In verband met de AVG-wetgeving kunnen we helaas niet meer werken met gezamenlijke 

invullijsten voor de hele groep. U wordt dus gevraagd zelf actie te ondernemen.  
Bij voorbaat dank.  

U wilt uw kind (en de leerkracht) toch in geval van pech niet in de kou laten staan? 

Graag uw aandacht… 

Op een laatste vrijdag voor een vakantie komen er elke keer via de mail opvallend veel 

afmeldingen van leerlingen. Soms voor ziekte, maar meestal is er een schriftelijk verzoek i.v.m. 
buitengewoon verlof. Om eerder of goedkoper op vakantie te kunnen, files te mijden of op tijd 

op de reisbestemming aan te komen enz.  
Hoe de regelgeving omtrent leerplicht precies in elkaar 
steekt, leest u op de website onder “Documenten” in 

“Stroomschema verlof”. Dat is het uitgangspunt van de 
gemeente en daar is geen ontkomen aan. De 

mogelijkheden voor de schoolleiding om dergelijk verlof 
te verlenen zijn zeer beperkt. Bijna elke aanvraag valt 
dan onder luxeverlof; en wordt afgewezen. Niet dat het 

u niet gegund zou worden, maar simpelweg omdat de 
school strafbaar is als luxeverlof wordt toegestaan. 

Mocht er onduidelijkheid zijn over de aangegeven reden, 
dan wordt u altijd gevraagd e.e.a. mondeling toe te 
lichten.  

Voor de duidelijkheid: u blijft als ouder altijd 
verantwoordelijk voor de keuze die u maakt. En in 

uiterste gevallen zult u daar door de leerplichtambtenaar 
ook op worden aangesproken. Want de gemeente heeft 
het recht verlofaanvragen bij scholen op te vragen en na 

te gaan.  
In het algemeen: verlof vraagt u aan via het formulier op de website van de school; en niet via 

Social Schools. Wilt u daar rekening mee houden? 

Namens de ouderraad bedanken wij…  

de Sinterklaas- en Kerstcommissie, die ook afgelopen jaar weer 

een zeer geslaagde en succesvolle Sinterklaas- en Kerstviering 
hebben georganiseerd. Naast het lesgeven, en de drukte 
rondom deze periode, hebben zij wederom veel moeite 

gedaan om de beide vieringen weer extra speciaal te maken. 
En daar zijn ze goed in geslaagd! Kinderen en ouders 

hebben volop kunnen genieten.  
En niet te vergeten alle vrijwilligers die zich hebben 
opgegeven om mee te helpen met de voorbereidingen. 

Vele handen maken licht werk en mede dankzij jullie 
verliep de voorbereiding en opbouw voorspoedig!  

Wanneer er ouders zijn die ook nog graag mee willen 
helpen met de voorbereidingen van de evenementen die 

nog georganiseerd worden, dan zijn jullie van harte 
welkom! Jullie kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan hulp bij de Kunst- en Cultuurweek van 
dit jaar. Opgeven kan via ornassauschoolgroningen@gmail.com. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Stroomschema%20verlof.pdf
mailto:ornassauschoolgroningen@gmail.com
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De medezeggenschapsraad 

Onlangs is tijdens de vergadering van de MR 
het pestprotocol besproken en vastgesteld. 

Dit betreft een bijstelling van het eerdere 
pestprotocol. Tijdens de bespreking ervan is 
onder andere stilgestaan bij hoe en welke 

ouders betrokken worden bij “gepest in een 
klas” en op welke wijze leerkrachten in het 

team elkaar kunnen ondersteunen wanneer 
er pestgedrag voorkomt. Het nieuwe 
volledige pestprotocol valt te vinden op de 

website van de Nassauschool onder 
“Documenten”.  

En dan nog dit: Heb je vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties voor/aan de MR, laat het 
weten en mail naar MR@nassauschool.nl. Samen zijn we de Nassauschool! 

De leerlingraad Paleis 

Wij zijn de nieuwe leerlingenraad van het Paleis. Wij zijn 
Florens, Minne, Lars en Doortje. We willen graag iets over 
onszelf vertellen.  

Florens: ik zit op turnen voetbal en pianoles en ik vind 
school wel leuk en mijn eerste idee was een parcours naar 

het kleine plein.  

Minne: ik ben erg creatief en handig ik weet overal een 
antwoord op te geven. Ik zit op tennis en hou van 

presentaties maken. Ik hou er ook van om werkstukken te 
maken. Ik heb elke dag wel zin in school. Mijn idee was om 

van elk werkje een spelletje te maken.  

Doortje: ik zit op turnen en koor. Mijn idee is om met de MR 
samen te werken omdat we dan van elkaar weten wat we 

doen.  

Lars: ik zit op voetbal en mijn ideeën zijn: zonnepanelen op 

het dak van het Paleis en meer speelgoedmateriaal. We 
hebben er zin in! 

 

 

Avondvierdaagse Nassauschool 2020, lopen jullie (weer) mee?  

Ook dit jaar wordt de Avondvierdaagse weer 

georganiseerd. Van maandag 25 mei tot en 
met donderdag 28 mei kunnen de kinderen de 

5 km. of de 10 km. lopen.  
Meer informatie rondom de inschrijvings-

mogelijkheden ontvangen jullie binnenkort.  

 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Pestprotocol%20Nassau%202019.pdf
mailto:MR@nassauschool.nl
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De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 13 maart 2020 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 10 maart 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. 
 

 
 

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/
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx
http://www.nassauschool.nl/Informatie/GGD.aspx
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/
mailto:tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
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