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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 
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Vooruitkijken 

Beste ouders, 

In deze coronatijd is ver vooruitkijken een 
moeilijke kwestie… Hoe zal de school er in mei en 

juni voor staan en wat betekent dat voor de 
jaarlijkse activiteiten als avondvierdaagse, 

sportdagen, schoolreisjes, afscheid groep 8 en het 
eindejaarsfeest? Antwoorden zijn er (nog) niet; de 
onzekerheid is te groot en daardoor de 

veiligheidsrisico's niet in te schatten. De tijd zal 
het leren. Daarom plannen we niet te lang in het 

voren.  
Voorlopig eerst deze maand maar even; de 
periode tot de paasvakantie (donderdag 1 tot en 

met maandag 5 april). Houd u er rekening mee 
dat donderdag 1 april een margedag is, waarop de 

leerlingen vrij zijn (zie jaarrooster). 

Deze maand 

 

 
 

   
   

 Woensdag 17 maart Het Paviljoen wordt gebruikt voor de landelijke verkiezingen. 

 Vrijdag 19 maart Uitgave van het nieuwe leerlingrapport voor de groepen 2 – 7. 
 22 – 29 maart Online gesprekken met de leerkrachten  

 Donderdag 1 april Margedag; de school is voor de leerlingen gesloten. 
 1 – 5 april Paasvakantie 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
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De draad weer oppakken  

In onderwijsland is veel 
geschreven over ontstane 

onderwijsachterstanden en de 
kwetsbare positie van kinderen 
daardoor. Natuurlijk zijn er 

onderwijsuren gemist, want 
door de lockdown waren alle 

scholen wekenlang gesloten. 
Maar sinds februari is de draad 

snel opgepakt en het lijkt alweer de normaalste zaak van de wereld dat de Nassau dagelijks 

meer dan 500 leerlingen kan ontvangen. Helaas nog zonder ouders en dat zal voorlopig ook 
nog wel even zo blijven, lijkt het.  

Hoe dan ook: het schoolteam heeft er vertrouwen in dat de Nassauleerlingen soms met een 
klein beetje vallen en weer heel snel opstaan de ritmes en routines, de leerstof en de 
vriendschappen, weer vanzelf oppakken. En daar waar hiaten zijn ontstaan, is er extra hulp. 

De leerkrachten houden de vinger(s) aan de pols. Geen paniek. We vertrouwen op het gezonde 
verstand. Hopende dat iedereen (schoolmedewerker en ouder) zijn of haar 

verantwoordelijkheid neemt. Bij klachten: blijf thuis en doe een test. Bij besmetting in een klas 
volgt bron- en contactonderzoek via de GGD en gaat een hele groep naar huis. Laten we eerlijk 
zijn naar elkaar en de regels serieus nemen. Bij de geringste twijfel: niet naar school. En zorg 

dat u bereikbaar bent, ook onder schooltijd. Geef uw mobiele nummer door aan de leerkracht! 
Zodat de school contact met u kan opnemen als er tijdens de lessen ziekte ontstaat. Zo houden 

we het vol! Tenslotte: zorg als ouder van groep 1 dat u de tijden die de school gesteld heeft, 
respecteert. Niet voor half negen op het schoolplein en alleen met mondkapje. Houd afstand 
van elkaar op het plein en direct buiten de hekken. En vertrek op tijd van huis, er zijn allerlei 

wegwerkzaamheden in de wijk, waardoor de school soms minder goed bereikbaar is. 

Het nieuwe rapport 

Vrijdag 19 maart krijgen de kinderen hun rapport 

mee naar huis. Zoals al eerder beschreven, hebben 
we de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuw 

leerlingrapport. Een rapport waarin kinderen een 
grote bijdrage hebben. Het gaat immers om hun 
ontwikkeling.  

Waarom een nieuw rapport? Wij zijn nieuwsgierig 
naar onze kinderen. Wie zijn ze? Hoe kijken ze naar 

zichzelf? Wat interesseert ze? Wat hebben ze nodig? 
Hoe ervaren ze school? We vinden het belangrijk 
dat kinderen leren nadenken over zichzelf. En door 

kinderen aan het woord te laten leren wij ze nog 
beter kennen en kunnen wij (nog meer) aansluiten 

bij wat kinderen nodig hebben.  
Dit rapport is tot stand gekomen na het voeren van 

veel gesprekken over onze taak als leerkracht. Wij 
zijn verantwoordelijk voor het bijdragen aan het 
(zelf) vertrouwen, (zelf) kennis en vaardigheden 

zoals communicatie, samenwerken en reflectie. We 
willen dit graag zichtbaar maken in dit rapport. We 

vinden belangrijk dat het rapport een document is 

mailto:info@nassauschool.nl
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waar een kind trots op is en hopen dat uw zoon of dochter en u dit met plezier zullen lezen.  

Voor de kinderen van de groepen 1 en 8 geldt dat ze geen rapport ontvangen op dit moment. 
Zij zullen aan het eind van het schooljaar een rapport ontvangen. Groep 1-leerlingen zitten nog 

maar net op school, vandaar nu nog geen schriftelijk document. Wel wordt u uitgenodigd voor 
een gesprek met de leerkracht aan het eind van de maand. Groep 8 heeft inmiddels alle 

adviesgesprekken met ouders gevoerd. Zij besteden op dit moment hun tijd aan een goede 
overdracht naar de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Paasviering 2021 

Op woensdag 31 maart wordt in elke klas Pasen gevierd. Een viering met een mooie boodschap: 
hoop op een betere wereld! En daar zitten we allemaal wel een beetje op te wachten... In de 
klassen wordt, in aanloop naar Pasen, gesproken en gelezen over het thema 'liefhebben'. Wie 

heb je eigenlijk lief? Wie wil 
jij zijn voor die ander? Deze 

gedachte maken we iets 
groter: als school willen we 
ons medeleven tonen aan de 

mensen in de wijk die het 
zwaar hadden de laatste 

tijd: we zullen de bewoners 
en medewerkers van het 
nabijgelegen Blauwbörgje 

verrassen met kunst-
werken: schilderwerk-

stukken, brieven, gedichten 
uit elke klas van de 
Nassauschool. Zo geven we 

een betere wereld zelf vorm! 
Tijdens de paasviering wordt het Bijbelse Paasverhaal verteld. Ook zullen we met elkaar 

brunchen / lunchen. Daarin staat de gezelligheid centraal. Iedereen mag een extra lekkere 
lunch voor zichzelf (want coronaproof...) meenemen. Wij zorgen voor een sfeervol lokaal en de 
OR zorgt regelt enkele lekkere traktaties voor iedereen! Details leest u via de leerkracht van 

uw kind. 

Parkeren (ingezonden bericht door een ouder)! 

Midden op het trottoir aan de Graaf 

Adolfstraat, maar ook in het niet-parkeren 
gedeelte aan de Stadhouderslaan staan 

regelmatig auto's geparkeerd bij het 
brengen en ophalen van leerlingen. Dit is 
niet wenselijk uit veiligheidsoogpunt en zelfs 

volgens de verkeersregels verboden. En een 
slecht voorbeeld voor leerlingen en anderen. 

Niet doen dus. We kunnen elkaar als 
volwassenen toch gerust op aanspreken op ons voorbeeldgedrag? 

mailto:info@nassauschool.nl
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Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Hoewel de kinderen gelukkig inmiddels weer naar 
school gaan, zijn we vanuit de MR benieuwd naar 

uw ervaringen en bevindingen tijdens de 
lockdownperiode die van belang zijn voor ons als 
MR. Voorafgaande en tijdens de tweede periode 

van thuisonderwijs heeft de MR met de school 
gesproken en geëvalueerd hoe het onderwijs en 

de opvang tijdens de lockdown verliep en werd 
er gekeken of de verbeterpunten doorgevoerd 
werden. Het blijft natuurlijk het meest belangrijk 

dat ouders vooral in gesprek met de leerkracht 
van de groep aangeven hoe de ervaringen 

waren; wat er goed ging en wat er beter kan. Maar mochten er punten zijn die goed zijn om in 
algemene zin mee te nemen, dan horen we het als MR graag. U kunt reageren via het MR-
account van Social Schools, of mailen naar mr@nassauschool.nl, of één van de MR-leden 

hierover informeren.  
Alvast bedankt. Wij zullen de uiteindelijke evaluatie van deze tweede periode met u als ouders 

delen.  

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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