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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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Beste ouders en verzorgers van leerlingen van de 

Nassauschool, 

In deze maandbrief: 

Kerst 2020 

Donatie goede doel 

Verlichten 

 

 
  

Kerst 2020 

Komende week 
sluiten we het 
bijzondere jaar 2020 

af. Volgende week 
vrijdag 18 december 

is de laatste school-
dag en start de 
vakantie voor alle 

leerlingen om 12 
uur. 

 
Normaal eindigen 
we elk jaar met een 

gezamenlijke kerstfeestviering. De afgelopen jaren was dat samen met 
ouders in de Nieuwe Kerk, tijdens een kerstmarkt op het schoolplein of 

via een lichtjeswandeltocht door het Noorderplantsoen. 
Dit jaar houden we het noodgedwongen kleinschaliger. U begrijpt dat.  

Een viering in de klas op vrijdagmorgen 

18 december. Alle leerlingen samen met 
hun leerkracht(en) in het eigen lokaal. 

Een zingevende viering in sfeervolle 
omgeving met o.a. een kerstontbijt en 
het prachtige Bijbelse kerstboodschap. 

Het team hoopt dat de leerlingen op 
dezelfde wijze naar school komen als bij 

een viering in de kerk… Dus gekleed in 
passende kerstkleding om een mooie 
intieme en sfeer te garanderen. Iedere 

leerkracht zal via “Social Schools” de 
ouders nog een specifiek groepsbericht 

sturen om een en ander met u af te 
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stemmen en uw mogelijke medewerking te vragen bij de voorbereiding van het kerstontbijt.  

Wilt u uw kind bord, beker en bestek meegeven op vrijdagmorgen 18 december? Het liefst in 
een zak of tas, zodat het ook makkelijk om 12 uur weer mee terug kan naar huis. 

Donatie goede doel 

We hebben ook dit jaar een goed doel uitgezocht waar ouders en kinderen aan kunnen doneren: 
de Open Hof aan de Spilsluizen in Groningen (www.VoedselbankGroningen.nl). 

Dit is een opvang voor daklozen. Vanaf volgende week mogen kinderen geld meenemen naar 
school en kunnen ouders online doneren via deze link: Steunt u ook Voedselbank Stad 
Groningen?   

De Open Hof ontvangt aan het eind van de ochtend op de 18e ook de onaangebroken 
overgebleven spullen van ons ontbijt. 

Verlichten  

In de aanloop naar de kerstviering 
was er aandacht voor het thema 

‘Verlichten’. Kinderen ontdekten 
hoe het Bijbelse kerstverhaal de 
persoon van Jezus van Nazareth in 

het licht zet als een belangrijke, 

positieve en hoopvolle belofte in de geschiedenis.  

Dit wil het Nassauteam ook concreet maken op school: 
ieder kind maakt in de komende dagen een knutselwerkje 
waarin een waxinelichtje past om dit tijdens de ochtend 

van de kerstviering aan een andere leerling te geven. 
Iedereen geeft en ontvangt dus een lichtje. En dat nemen 

ze daarna mee naar huis de kerstvakantie in.  
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Tot zover dit kerstbericht. Mocht er aanleiding zijn om komende week opnieuw contact met alle 

ouders te hebben, dan ontvangt u nog een extra bericht. Zo niet, dan wenst het team van de 
Nassauschool u alvast een hele gezonde kerstvakantietijd toe.  

 
 

 
 

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. 
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