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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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De Nassau4daagse 

In de week van 16 tot en met 19 mei vond de Nassau4daagse weer 

plaats. Wat zijn we er 
trots op dat we onze 

eigen vierdaagse heb-
ben, met dank aan de 

speciale avondvier-
daagsecommissie en 

verschillende vrijwil-
ligers. Wat fijn dat het 
na twee Coronajaren 

weer kon! Er liepen 
maar liefst 275 kin-

deren en vele ouders 
mee. Graag zetten we de commissie op deze plek in het zonne-
tje. Dank voor jullie noeste arbeid, het was een feestje!  

Terugblik studiedag 9 mei 

Op maandag 9 mei waren de kinderen vrij, zodat het team de tijd had om zich te laten inspi-
reren op het gebied van kunst en cultuur en schoolontwikkeling. Het team van Wij-Leren was 

ook weer aanwezig om met het team in gesprek te gaan over kindgericht onderwijs en de 
lerende organisatie. In de onderbouw richten we ons op een doorgaande lijn ‘groei naar zelf-

sturing’. In de midden- en bovenbouw gaan we ons rekenonderwijs iets anders organiseren. 
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Doordat de ver-

schillen tussen 
leerlingen groot 

zijn, is het niet 
makkelijk om alle 

leerlingen goed te 
kunnen bedienen. 
We gaan vanaf 

volgende week 
met meerdere 

groepen op het-
zelfde moment re-
kenen, zodat we 

mogelijk groepen 
leerlingen kunnen 

uitwisselen. We 
denken hierdoor 
beter in staat te 

zijn om aan te slui-
ten bij de ontwik-

keling van onze 
leerlingen. Op een later moment informeren we u graag wat deze manier van werken brengt 
en hoe dit komend schooljaar een vervolg krijgt. 

Kunst en cultuur  

Na de meivakantie zijn we gestart met het jaarlijkse kunst- en cultuurthema. Dit jaar staat 
'De wijk en wij' centraal. Met dit thema willen wij graag letterlijk en figuurlijk de verbinding 

zoeken. De kinderen zijn al druk bezig met weefkunst op de schoolpleinen van beide locaties. 
In alle klassen wordt gedurende deze periode een workshop verzorgd door een echte kunste-

naar. De afsluiting van het thema vindt plaats op woensdag 8 juni tussen 17.00 en 19.00 uur 
middels een kunstroute. Wij verheugen ons erop! De officiële uitnodiging volgt via Social 
Schools.  

 

Onder leiding van een graffitikunstenaar 
maakten de groepen 6 onze school weer een 
beetje mooier. 

 

Iedereen werkt mee aan verbinding… want 
alleen ben je maar draadje. Samen ben je 

zoveel meer! 

 

mailto:info@nassauschool.nl
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De komende periode… 

Indeling groepen 

We zijn op dit moment een eind gevorderd met de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. 
Het is weer een hele puzzel. In de volgende Nieuwsbrief zullen we deze met u delen. 

Schoolkampen en sportdagen 

In juni staan de sportdagen weer gepland: de groepen 3 t/m 5 komen op 22 juni aan bod en 
een week later, op 29 juni, zijn de groepen 6 t/m 8 aan de beurt. Nadere informatie volgt via 
de leerkracht.  

De groepen 1 en 2 hebben zich afgelopen woensdag in het zweet gewerkt tijdens hun eigen 
sportdag op het schoolplein aan de Graaf Adolfstraat. Wat een plezier! Er is ook een filmpje 

gemaakt van al dat plezier. Bekijk het hier! 

De groepen 7 en 8 hebben hun schoolkamp ook nog voor de boeg. In de periode van 13 t/m 
24 juni gaan deze groepen kamperen in de bossen van Elp. De reguliere schoolreizen vinden 
weer plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar, in september.  

Eindejaarsfeest   

Op vrijdag 8 juli vieren we ons spetterende Eindejaarsfeest!   

De groepen 1 en 2 gaan deze dag genieten van een voorstelling en daarna gaan ze lekker 
spelen bij het Buurtcentrum. Voor hen eindigt de dag om 11:00 uur bij 't Buurtcentrum. De 
kleuters zijn, samen met hun ouders, vanaf 11.00 uur van harte welkom om de optredens van 

Idols te bekijken op het plein van de Graaf Adolfstraat.   

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er een spel-
letjesochtend georganiseerd en komt er een 
grote stormbaan op het schoolplein. Om 

11:00 uur starten de groepen 3, 4 en 5 
met Idols en in de middag zijn de 
groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. 

De kinderen van groep 5 zijn deze 
dag om 12:00 uur vrij. De kinderen 

van de groepen 6, 7 en 8 zijn om 
14:00 uur vrij aan de Graaf 
Adolfstraat.   

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.nassauschool.nl/School/Sportdaggroep12.aspx
https://www.nassauschool.nl/School/Sportdaggroep12.aspx


NIEUWSBRIEF NASSAUSCHOOL 27 MEI 2022 

 

 

  

4 info@nassauschool.nl 

www.nassauschool.nl 

Broertjes, zusjes en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken bij de optredens van 
de klassen:  
11:00-12:00 uur: Idols groepen 3, 4 en 5  

13:00-14:00 uur: Idols groepen 6, 7 en 8  

Voor in uw agenda: vakantierooster 2022-2023 

Onderstaand vakantierooster is inmiddels bekend. De margedagen voor het nieuwe schooljaar 

liggen nog niet vast. Deze volgen in de eerstvolgende Nieuwsbrief. 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie  15 t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Pasen 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie (incl. Konings- en bevrijdingsdag)  22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 

Bericht van de MR: Geef je stem voor een nieuw (ouder)lid in de MR 

We zijn op zoek naar een nieuwe ouder voor in de MR (medezeggenschapsraad) van de Nas-

sauschool. Er komt een plek vrij omdat Hedzer's zoon in groep 8 zit en hij dus na dit schooljaar 
de school zal verlaten. Drie ouders doen mee aan de verkiezing. Na onze eerste oproep in 

SocialSchools hebben we al 71 reacties ontvangen. Mocht je nog niet hebben gestemd, kun je 
dat nog via deze link doen tot 31 mei 2022. Hartelijke groet van de MR! 

Timmerdorp 2022  

Van 23 t/m 25 augustus is het Timmerdorp weer geopend. Je kan je opgeven vanaf maandag 
30 mei. Zie voor meer info: Timmerdorp 2022 komt er aan! (mailchi.mp): 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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De volgende nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 17 juni 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 14 
juni 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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