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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 

 

E: info@nassauschool.nl 

W: www.nassauschool.nl 

 

Lees in deze nieuwsbrief: 

Voorjaar... 

Terugblik: rapporten, tien-
minutengesprekken en de 

studiedag van 15 februari 

Brandoefening en EHBO-

scholing voor het team 

Kunst & Cultuur 

De volgende nieuwsbrief 

Yoga bij de Nassauschool 

 

Voorjaar... 

Wat fijn dat het weer 
vroeger licht wordt en 
de zon veel schijnt! Het 

is bijna lente! We mer-
ken gelukkig dat Co-

rona het dagelijks le-
ven steeds minder be-
heerst, al moesten we 

de afgelopen weken ie-
dere keer meerdere leerlingen en collega's mis-

sen die positief testten op Corona. We spannen 
ons ervoor in om het onderwijs zoveel mogelijk 
door te laten gaan. In de meeste gevallen lukt 

dit, helaas kunnen we het niet altijd organise-
ren.  

Dan het volgende: de situatie in Oekraïne 
houdt ons allemaal bezig. Het leeft ook op 

school. We merken het aan de oudste kinderen, 
kijken samen naar het jeugdjournaal en praten 

erover. Een aantal jongens uit groep 7a wilden 
een actie organiseren om de mensen in Oekra-
ine te helpen. Zij hebben gebrainstormd met 

een aantal collega's en samen kwamen ze op 
het idee om een sponsorloop te organiseren. 

Op woensdag 16 maart zullen de leerlingen van 
de groepen 4/5 en 5 tot en met 8 rondjes lopen 

rond de school voor dit goede doel. U bent hier inmiddels over geïnformeerd. We waarderen 

dit mooie initiatief en hopen dat we op deze manier een steentje bij kunnen dragen.  

In de onderbouwgroepen besteden we minder nadrukkelijk aandacht aan dit onderwerp, van-
daar dat we niet meedoen met deze actie. Mocht het wel leven in de klas, dan zal er in de groep 
een kleine actie worden georganiseerd. De leerkracht zal u hierover op de hoogte brengen. 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
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Terugblik: rapporten, tien-minutengesprekken en de studiedag van 

15 februari 

De afgelopen weken heeft u het rapport van uw zoon of doch-

ter ontvangen en heeft u met de leerkracht kunnen praten over 
de ontwikkeling van uw kind. Een belangrijk moment en 
vooral omdat de lijntjes nog altijd minder kort zijn 

dan voor Corona. We hopen dat u met een goed ge-
voel terugkijkt op het gesprek en dat het vertrou-

wen geeft voor de rest van het schooljaar. 

Op dinsdag 15 februari was er en studiedag 
voor de leerkrachten. Het team van Wij-Leren 
kwam weer op bezoek en heeft ons verder 

meegenomen in onze zoektocht naar het 
vormgeven van meer kindgericht onderwijs. 
Het was een inspirerende dag. In de groepen 

1-3 staat het spelenderwijs en betekenisvol 
leren centraal. In de groepen 4 tot en met 8 

hebben we een verdiepingsslag gemaakt met 
coachende vaardigheden. Een leerkracht blijft 
iemand die kennis overdraagt, maar we vin-

den het ook belangrijk om tijd vrij te maken 
om kinderen te observeren, te begeleiden en 

met ze te praten. Na de meivakantie gaan we 
in deze groepen van start met groepsdoorbrekend rekenen op parallelniveau. Dat kan beteke-
nen dat een leerling gaat rekenen in het lokaal van de parallelgroep. Op deze manier denken 

we kinderen nog beter op hun eigen niveau en tempo te kunnen bedienen.  

Op 15 en 31 maart krijgen we weer bezoek van de mensen van Wij-Leren. Zij zullen in de 
groepen gaan kijken. Alle collega's hebben een persoonlijk leerdoel opgesteld, waarop zij ge-
coacht zullen worden. 

Brandoefening en EHBO-scholing voor het team 

Deze en komende week worden er in alle gebouwen brandoefeningen gehouden. Wie weet 
heeft u uw zoon of dochter er al over gehoord.  

Daarnaast worden alle teamleden binnenkort geschoold op het gebied van Eerste Hulp Bij 
Ongelukken. 
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Kunst & Cultuur 

We zijn weer volop actief als het gaat om culturele activi-
teiten op de Nassauschool! Heerlijk! De groepen 6 hebben 

een bezoek gebracht aan het Forum. Hier hebben de kin-
deren de film 'Captain Nova' gezien; over reizen in de tijd 
en het voorkomen van een natuurramp.  

De groepen 3 brachten een bezoek aan de A-kerk. Een hele 
ervaring: de imposante ruimte, het galmende geluid, de 

oude stenen, de pijen die ze aan mochten... 

Ook zijn binnen de werkgroep de voorbereidingen op de 
jaarlijks terugkerende Kunst & Cultuurweken begonnen. We 
hebben als thema 'De wijk & wij' gekozen: op zoek naar ver-

binding na de langdurige coronaperikelen! We starten na de 
meivakantie en, zet het vast in uw agenda, op woensdag 15 

juni sluiten we gezamenlijk af! 

Nog meer kunst en cultuurnieuws: de bovenbouw start 
vrijdag 25 maart weer met de talentenmiddagen, die we te-
genwoordig de 'Kunstcarrousel' noemen. Ook de midden-

bouw zal eerdaags weer van start gaan. 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 1 april 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 29 

maart 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: Nieuwsbrieven Nassauschool. 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

Ongeacht in welke groep uw kind zit, worden 5-jarigen mét hun ouder(s) uitgenodigd op het consultatiebureau 
voor een gezondheidsonderzoek. De kinderen in groep 7 onderzoekt de GGD 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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Yoga bij de Nassauschool 
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