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Ziekmelden 

Is uw kind ziek?  

Meld dat bij voorkeur via de web-

site 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 

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5 

Monument:  050 360 40 60 

Oranjeboog: 050 360 40 60 

Paleis: 050 318 36 03 

Dagelijkse schoolleiding: 

Marleen Vlaanderen 

Bankrekening Nassauschool: 

NL13RABO 0329 4345 19 

t.n.v. Nassauschool 

Bankrekening Ouderraad: 

NL66RABO 0329 4345 35 t.n.v. 

VCOG inz. Nassauschool Ouder-

raad 

Kopij nieuwsbrief: 

info@nassauschool.nl 
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Veerkracht 

Afgelopen periode hebben we gemerkt dat ook onder leerkrachten 
het griepseizoen is begonnen. Aangezien er 
nauwelijks invallers beschikbaar zijn, is het 

een kunst is om het onderwijs draaiende te 
houden. Gelukkig hebben we intern veel op 

kunnen lossen. Dank aan alle collega's 
hiervoor. Het is ontzettend fijn om te 

merken dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Een gevolg hiervan is 

dat de lessen van de vakspecialisten en extra ondersteuning in de 
groepen af en toe komen te vervallen. We zijn benieuwd wat de 

komende tijd gaat brengen. We doen onze uiterste best om de 
lessen door te laten gaan, maar er zit niet heel veel rek in. In 
geval van nood, kan het zijn dat we u moeten vragen om uw 

kind thuis te houden. Geen fijne boodschap, maar toch be-
langrijk om hier alvast te noemen. 

Ook het virus blijft ons parten spelen... Behoorlijk wat positief ge-
teste leerlingen rondom de herfstvakantie en ook nu nog, met alle 
gevolgen van dien voor de gezinnen. Erg vervelend! Onze plannen 

om weer wat meer groepsdoorbrekend te werken schuiven we ze-
kerheidshalve nog maar even terzijde. Jammer, maar verstandig. 

Heeft het virus ons ook wat gebracht? Misschien veerkracht?! Daar 
hebben we ook de komende tijd vast nog een flinke dosis van no-

dig. We doen wat kan, mag en veilig is en maken er samen met 
kinderen, ouders en leerkrachten het beste van! Hou vol! Gelukkig 
gebeuren er hele mooie dingen op school en is er ook veel moois om ons op te verheugen met 

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst in het vooruitzicht. 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
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Scholing Nassau 

We hebben u eerder geïnformeerd over ons scholingstraject dat gericht is op het vormgeven 
van kindgericht onderwijs. In de maand oktober 

zijn er groepsbezoeken afgelegd door het team van 
“Wij Leren” en dat heeft ons weer veel nieuwe in-
zichten gegeven. We ervaren allemaal dat er geen 

pasklare antwoorden zijn op de vraag ‘hoe dan?’ 
Deze ontwikkeling kost tijd en vraagt vertrouwen, 

in de kinderen en in onszelf. Want als wij de kin-
deren als uitgangspunt willen nemen in plaats van 
de leerstof, dan levert dit veel vragen op. En dan is 

het mooi dat we een groot team zijn. We kunnen 
heel veel leren van elkaar en dat brengt de school 

verder. Uw zoon of dochter zal hier de vruchten van 
gaan plukken. Wordt vervolgd... 

Stem op een ouder voor in de MR 

Beste ouders, 

We zoeken een enthousiaste ouder om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad (MR) van 
de Nassauschool. Na onze oproep in september ontvingen we meerdere reacties van ouders 

die graag in de MR willen. Vandaar dat we een verkiezing houden waarin je mag aangeven 
welke ouder je wilt kiezen in de MR van de Nassauschool. Je kunt stemmen via deze link. 

Het stemmen is tot 10 november mogelijk. Je hoort daarna via Social Schools welke ouder 
binnenkort toetreedt tot de MR. 

Hartelijke groet,  

Alexandra, Esmee, Gemma, Hedzer, Jannes, Marjon en Yvonne van de MR Nassauschool 

Sint Maarten 

In de klassen wordt alweer ge-

werkt aan de lampionnen voor 
Sint Maarten. In de groepen 7 

en 8 kunnen de leerlingen kie-
zen voor een heel traditionele 
variant: een suikerbiet die de 

kinderen zelf uithollen! Deze 
knollen worden geleverd door 

de Koninklijke Vereeniging 
voor Volksvermaken (KVvVV) 
in Groningen. Zij organiseren 

op 10 november een optocht in de binnenstad met aansluitend een Sint Martinusbijeenkomst 
in de Martinikerk. Tijdens de bijeenkomst is er een lampionnenwedstrijd. Alle kinderen zijn bij 

dezen van harte uitgenodigd om mee te lopen in de optocht èn deel te nemen aan de wedstrijd. 
Zie voor meer info: SINT MARTINUS - Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (volksver-

makengroningen.nl). 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCERYhkNUwOSgz-Y8vaBhMHiWttYr5wG0zP5Fm4s-tzpPC4g/viewform?usp=sf_link
https://volksvermakengroningen.nl/sint-martinus/
https://volksvermakengroningen.nl/sint-martinus/
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Naar het museum, naar het theater 

Wat is het heerlijk om een Cultuurprofielschool èn een stadsschool te zijn! Cultuur ervaren met 

al die prachtige musea en theatergezelschappen in de buurt… we gaan het weer dóen dit jaar. 
De groepen 7 en 8 bijten de spits af met een voorstelling van “Het Houten Huis” in het Grand 
Theater. Voor elke groep ligt er een theatervoorstelling in het verschiet en vanaf de groepen 3 

ook een museumbezoek. Om maar even een paar te noemen: Stripmuseum, Aa-kerk, Gronin-
germuseum…. Via de leerkracht van uw kind hoort u t.z.t. de details. We verheugen ons er nu 

al op!   

Week van de mediawijsheid 

We besteden in de periode van 5 t/m 12 november aandacht 

aan de Week van de Mediawijsheid. Deze staat dit jaar in het 
teken van: “Samen Sociaal Online”. We staan stil bij wat we 
écht belangrijk vinden in de online wereld. In het kader hier-

van vinden er allerlei activiteiten plaats in de bovenbouw. De 
groepen 6 hebben het geluk om het Forum te bezoeken. Zij 

gaan in Google vs. Books op zoek naar de voor- en nadelen 
van het zoeken in traditionele en online media. De groepen 7 
en 8 doen mee aan Mediamasters. Dit is een spannende game 

over de kansen en gevaren van (digitale) media en bouwen 
leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Iets feestelijks! 

Esra Philips, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is in oktober vader geworden van een 

zoon met de naam Senna. Esra geniet de komende weken volop van het vaderschap en heeft 
verlof opgenomen. Hij wordt in deze periode vervangen door Isaura Brens. Begin december zal 

Esra weer terugkomen op de Nassau.  

Het schoolplein 

De komende tijd wordt het schoolplein aan de Graaf Adolfstraat (weer) onder handen genomen. 

Er worden reparaties uitgevoerd en daarnaast komt er een voetbalkooi en een nieuw speeltoe-
stel onder het Paleis. Na de Graaf Adolfstraat komt ook de Nassaulaan aan de beurt.  

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Jouw kind wil graag op een sport of op dans-, muziek- of theaterles, maar is dit financieel 
gezien een uitdaging? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen de contributie/lesgeld 

en eventueel benodigde spullen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen 
waar thuis weinig geld is voor sport of creatieve lessen. Voor meer informatie: zie deze link: 

Jeugdfonds Sport & Cultuur - nieuwsbrief scholen (2021).pdf. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.nassauschool.nl/Admin/FileManager.aspx/LinkClick.aspx?fileticket=JomtNmJkmJM%3d&portalid=0
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Leerlingenraad  

Hallo allemaal. 

Wij zijn de leerlingenraad van het Paleis. Uit elke groep is er een leerling gekozen om er samen 

over na te denken hoe we de Nassauschool nog leuker en beter kunnen maken.  
Dinsdag hebben we op het plein vlinderstruiken en andere planten geplant. Zo wordt het plein 
mooier voor ons en voor insecten. De plantjes zien er nu in de herfst een beetje droevig uit 

maar in de lente worden ze vast heel mooi als wij er goed voor zorgen.  
Dit was onze eerste actie, we zijn nog veel meer van plan! 

Fien, Noor, Indy, Levin en Boris 
  

Iets bijzonders… 

Dinsdag 9 november bezoeken de groepen 7 de Space-
buzz in het Noorderplantsoen.  
De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoer-

tuig, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) 
technologie. Aan boord reizen leerlingen met comman-

dant André Kuipers naar de ruimte. Dit is een educatie-
programma voor leerlingen in groep 7 en is gebaseerd 
op de missietraining van een astronaut. Leerlingen wor-

den als bemanning klassikaal voorbereid op hun 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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ruimtereis en ontdekken gaandeweg over de ruimte, de aarde, de natuur en techniek. In de 

Spacebuzz ervaren ze hoe het is om astronaut te zijn. Een heel bijzondere ervaring! 

Aankondiging 

Zie de aankondiging van het vertrek van de heer Vredeveld als bestuurder van de VCOG-scho-
len in deze brief. 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 26 november 2021. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 
23 november via info@nassauschool.nl. 
Nieuwsbrieven van dit en vorig jaar zijn terug te lezen via de website van de school.  

U kunt ook klikken op deze link: https://www.nassauschool.nl/Informatie/Nieuwsbrieven.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 web-
site, 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/
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Brief_ouders_van%20leerlingen_VCOG%20scholen_vertrek_Erik_Vredeveld.pdf
mailto:info@nassauschool.nl
https://www.nassauschool.nl/Informatie/Nieuwsbrieven.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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