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En het is alweer april…
Wat fijn dat de lente weer begonnen is en we corona steeds verder
achter ons kunnen laten. Dat maakt dat we steeds meer kunnen ondernemen in de omgeving van de school. De komende weken staan er
allerlei culturele en sportieve activiteiten gepland.

Zo is het u vast niet ontgaan dat we op 16 maart een sponsorloop
organiseerden om geld in
te zamelen voor Oekraïne.
E: info@nassauschool.nl
Een initiatief van Bodi,
W: www.nassauschool.nl
Thijmen, Julian en Nanne
uit groep 7. De leerlingen hebben ruim 21.000
euro bij elkaar gelopen. Wat was het geweldig!
Mocht u het gemist hebben, OOG TV heeft er een
item over gemaakt: leerlingen-nassauschool-halen-geld-op-voor-oekraine.
Kopij nieuwsbrief:
info@nassauschool.nl
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Corona lijkt op z’n retour. Dit maakt echter plaats voor een griepepidemie en dat merken we
op school. Bijna elke dag moeten we kinderen en collega’s missen. Het is een kunst om alle
kinderen elke dag op school te kunnen ontvangen. Meestal lukt dat, dankzij de inzet van onze
collega’s. Een enkele keer kunnen we niet anders dan de groep thuis laten. Het leerkrachtentekort is helaas extra voelbaar is op dit moment.

In ontwikkeling
Ondanks de uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt, zijn en blijven we als team in
beweging. Op dinsdag 15 maart en donderdag 31
maart bezocht het team van Wij-Leren ons. Beide
dagen waren zij in alle groepen aanwezig om ons
te coachen in de zoektocht naar meer kindgericht
onderwijs. Hoe vergroten wij de zelfsturing van
onze leerlingen? Wat betekent dat voor ons leerkrachtgedrag? Hoe spelen we onszelf vrij om kinderen te zien en met ze in gesprek te gaan? Hoe
zorgen we ervoor dat we nog meer aansluiten bij
hun niveau en tempo? Veel vragen… waar we gezamenlijk een antwoord op proberen te vinden. Gelijk na de meivakantie, op maandag 9 mei, zijn alle
leerlingen vrij en is er een studiedag. We zetten
dan volgende stappen samen met het team van Wij-Leren.

Paasviering
Op donderdag 14 april vieren we het Paasfeest op de Nassauschool. We staan in de klas stil
bij het thema 'nieuw leven'. Ieder kind kent de krachtige ervaring van vernieuwing: vernieuwing in de natuur, in je nieuwe kleren naar school, een baby die geboren wordt. We plaatsen
deze ervaringen in een breder
perspectief: het verlangen van ieder mens om het leven te vernieuwen. Hiervoor zetten we het Bijbelse paasverhaal in. Een verhaal
dat laat zien, dat een nieuwe betere wereld er niet zomaar is.
Onze Paasviering heeft het karakter van stil-staan-bij, bezinning zou je kunnen zeggen. We
sluiten het af met een paaslunch
en doen dat graag weer in de
vorm die we van voor corona kennen: via een intekenlijst willen we ouders oproepen een bijdrage te leveren in de vorm van iets
te eten/drinken mee te geven. De leerkrachten zullen hierover zelf contact met u leggen. Overigens is 14 april qua schooltijden een normale dag: om 14:30 uur gaan we genieten van een
lang weekend vrij!

Kunst- en Cultuurnieuws
We mogen weer!
In 2016 is de Nassauschool gestart het bieden van kindgericht onderwijs op zogeheten talentenmiddagen. Uitgangspunten daarbij waren de verschillende leerbehoeften van kinderen en
hun verschillende interesses en talenten. We zijn hierbij uitgegaan van verschillende leer- en
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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ontwikkelgebieden. De opzet was geslaagd, maar het is tijd voor een verdiepingsslag. Door te
kiezen voor talentenmiddagen doen we eigenlijk onze kinderen en onszelf tekort; we proberen
immers altijd vanuit een talentgerichte benadering met onze kinderen te werken.
Passend binnen onze profilering als kunsten cultuurprofielschool willen wij ons nu
richten op de kunstvakken; beeldend (2D,
3D en audiovisueel), muziek, dans, drama
en erfgoed.
De naam talentenmiddag heeft dan ook
plaats gemaakt voor een nieuwe naam namelijk: ‘de kunstcarrousel’. De kunstcarrousel staat los van de reguliere kunstvakken en is daarmee geen vervangend kunstonderwijs. De kinderen worden op deze
manier in de gelegenheid gesteld te kiezen
wat zij zélf willen leren. Door voor meerdere lessen te kiezen, is er ruimte voor
meer diepgang; theorie, beschouwing en
reflectie.
Afgelopen week heeft in de bovenbouw
de eerste les van de kunstcarrousel plaats
gevonden. De kinderen konden kiezen voor
dramalessen, kleien van een prehistorische
pot, muzieklessen over ritme, gipsmaskers
maken zoals de Azteken dit vroeger deden,
fotografie en filmpjes maken aan de hand
van een stopmotion. De eerste les was zeer
geslaagd en zowel de leerkrachten als de
kinderen hebben zin in de volgende les!
Vanaf volgende week zal ook in middenbouw een lessenreeks van de kunstcarrousel plaats vinden. De onderbouw volgt op
een later moment.

Anna-Beau en Marieke als Ava en Lea, ‘de mooiste
tweeling van de wereld’ tijdens de dramales verzorgd door Eline Joling.

Kunst- en Cultuurweken
Na de meivakantie gaan we van start met de Kunst- en Cultuurweken op de Nassauschool!
Dit jaar werken we met de hele school aan het thema 'De wijk & wij'. Na een lange periode van
beperkingen en weinig gezamenlijke mogelijkheden, willen we dit thema centraal stellen om
juist het contact weer te zoeken. Met collega's en kinderen binnen de school, met jullie als
ouders, maar ook met de buurt, waarin we als school een verbindende rol hebben.
We gaan op ontdekkingstocht door de wijk en werken 4 à 5 weken lang aan alles wat te maken
heeft met kunst en cultuur in onze directe omgeving.
We hebben al allerlei ideeën en plannen. Zo krijgt elke groep bijvoorbeeld één of meer workshops van kunstenaars in een buitenatelier.
Hierbij stellen we ook graag een vraag aan jullie: Wie van jullie als ouders tekent, schildert,
fotografeert, danst, speelt een instrument, doet aan toneel of weet veel van het culturele erfgoed binnen onze wijk? Dan zou het misschien leuk zijn om hiermee iets te doen op school?
Uiteraard in samenspraak en samenwerking met de leerkracht van je kind. Suggesties? Laat
het ons vooral weten, dan zoeken we samen naar een vorm en invulling.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Op woensdag 8 juni tussen 17 en 19 uur sluiten we de K&C-weken feestelijk af met een
kunstzinnige rondwandeling door de wijk. Let op: deze datum wás 15 juni en is dus gewijzigd.
Alle ouders zijn van harte welkom, dus noteer het vast in de agenda!

Rekentalenten
Enkele kinderen hebben in de afgelopen week deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd: een
rekenwedstrijd met zeer uitdagende opgaven, die een beroep doen op het wiskundig inzicht.
In de week van 15 april maken we de winnaars onder deze rekentalenten bekend!

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Groep 3 bezoekt de boerderij

Onze leerlingen van de groepen 3
bezochten een boerderij in Onnen,
waar volop koeien en kalfjes te zien
waren. Wat was het een leuke en
leerzame dag!

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 22 april 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 19
april 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.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Bericht van Kevin ten Broek: ‘Houd jij van toneelspelen?’
Mijn naam is Kevin ten Broek, 23 jaar en heb van kinds af aan al een grote passie voor het
toneelspelen en alles wat daarbij komt kijken. Op dit moment loop ik stage bij BSO Paleis en
ben ik werkzaam als pedagogisch medewerker op de Nassauschool. De toneelclub is in 2019
door mij vrijwillig opgericht om mijn passie voor toneel te delen met kinderen die hierin geïnteresseerd zijn. Kinderen hebben een grote fantasie en ik wil ze graag uitdagen om hun ideeën
werkelijkheid te laten worden. Om de toneelclub voor ieder kind toegankelijk te maken, is
deelname gratis.
De toneelclub is een wekelijkse activiteit waar kinderen op een laagdrempelige manier kunnen
kennismaken met het toneelspelen. Bij de toneelclub besteden we veel aandacht aan improvisatie en het gezamenlijk opzetten van toneel- en filmprojecten. De kinderen worden gestimuleerd om zelf met ideeën te komen over verhalen die ze graag zouden willen uitwerken. Samen
met de kinderen schrijven we het verhaal en de tekst zodat de kinderen uiteindelijk hun eigen
film of toneelstuk hebben gemaakt.
De kinderen kunnen opgegeven worden via het telefoonnummer op de flyer. Hopelijk tot snel!
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