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Vorige week dinsdag
kwam het team bijeen
om terug te blikken op
E: info@nassauschool.nl
W: www.nassauschool.nl
afgelopen schooljaar en
vooruit te kijken naar
het nieuwe jaar. In algemene zin ervaren we dat
collega's zich flexibel, open en meedenkend opstellen. De sfeer in het team is goed en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de school wordt breed gedragen. Iets om trots op te zijn! We
hopen dat u dit als ouder ook ervaart.
Kopij nieuwsbrief:
info@nassauschool.nl

Op het gebied van de ontwikkeling van kindgericht onderwijs zijn mooie stappen gezet ten
aanzien van spel in de groepen 1 tot en met 3 en het groepsdoorbrekend rekenen in de middenen bovenbouw. Daarnaast is er afgelopen jaar speciale aandacht uitgegaan naar de leerlingenzorg, het Cultuurprofiel, taal/lezen en hoogbegaafdheid.
Komend schooljaar krijgt de ontwikkeling van kindgericht onderwijs en de lerende organisatie
verder vorm. Van en met elkaar leren, in de klas en in het team, staat centraal. Concreet zullen
we ons focussen op de implementatie van een nieuwe leesmethode, het aanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen meer passend maken bij onze visie, de verdieping van het aanbod
van kunst en cultuur (onder meer dankzij inzet vakspecialisten), de oriëntatie op formatief
toetsen, de oriëntatie op het gebruik van een leerlingportfolio en teamscholing op het gebied
van het voeren van kindgesprekken.
Tot slot: in 2023 bestaat de Nassauschool 100 jaar en dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan...

NIEUWSBRIEF NASSAUSCHOOL

17 JUNI 2022

Afsluiting thema De Wijk en Wij
Wat hebben we genoten van de Kunst- & Cultuurweken! Het thema 'De Wijk & Wij' bood
verrassende mogelijkheden om te ontdekken en te leren. Kinderen genoten van de creatieve
workshops door kunstenaars van Vrijdag: kralen vilten, theater, speksteen, kunst uit afval,
fotografie en dans... Voor elke groep iets heel anders en het was heerlijk. Voor de afsluiting op
8 juni gooide het weer roet in het eten. Dan maar ín de school en dat was eigenlijk ook best
weer even fijn! We bedanken hierbij de Ouderraad: zij heeft voor de inwendige mens gezorgd
en dat maakte het feestje compleet.

Nog meer kunst- en cultuurnieuws
Afgelopen dinsdag genoten de kinderen uit
de groepen 3 van een theatervoorstelling
van Theater Pannenkoek. Een komisch optreden over lezen - dat is aan groep 3 wel
besteed! Na afloop volgde voor elke klas alweer een leuke workshop: samen toneelspelen met de acteurs van Theater Pannenkoek.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Nog 4 weken te gaan...
Nog 4 weken te gaan en dan is het alweer zomervakantie... Denkt u eraan
dat de laatste schooldag op donderdag 14 juli is?
In de komende weken staan onder andere sportdagen, het eindejaarsfeest,
schoolkampen voor de groepen 7 en 8, het rapportengesprek en het kennismaken met de nieuwe leerkracht op de agenda. Hieronder leest u aanvullende informatie.

Sportdagen groepen 3 t/m 8
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie het al kunnen lezen: op de woensdagen 22 en 29 juni worden de jaarlijkse sportdagen weer georganiseerd door de vakleerkrachten
bewegingsonderwijs van de Nassauschool. Woensdag 22 juni is voor de groepen 3, 4 én 5 en
woensdag 29 juni voor de groepen 6, 7 én 8.
De locatie van de sportdagen is zoals elk jaar weer op sportpark West-End (Vinkhuizen) aan
de Zilverlaan (nr. 10). Dit is achter op het park bij de korfbalvereniging van de Clubbrothers.
De sportdag begint met een gezamenlijke warming-up om
08:45. De kinderen zijn welkom vanaf 08:30. Na een gezamenlijke cooling-down mogen de kinderen om 12:00 weer opgehaald worden (dus niet 12:30 zoals een normale woensdag).
Willen jullie dit ook communiceren met de mogelijke BSO’s?
Tot slot willen we vragen om de kinderen op deze sportieve
dag hun Nassauschoolbidon mee te geven die ze vorig jaar hebben ontvangen. Het lijkt ons leuk om deze bidons jaarlijks terug
te zien op de sportdagen.
Sportieve groeten,
Esra & Sanne, vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Eindejaarsfeest
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we op vrijdag 8 juli ons Eindejaarsfeest
vieren. Nog een reminder voor wat betreft de eindtijden die dag:
Groepen 1 & 2:
11:00 uur vrij (ophalen bij het Buurtcentrum)
Groepen 3, 4 & 5: 12:00 uur vrij (Idols van 11:00-12:00 uur)
Groepen 6, 7 & 8: 14:00 uur vrij (Idols van 13:00-14:00 uur)
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!

Vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar
Groepsindeling 2022-2023
Komend schooljaar starten we met 19 groepen, net als afgelopen schooljaar. Hieronder vindt
u de groepen en de namen van de leerkrachten. U mist een aantal leerkrachten in dit overzicht.
Loran Vorgers gaat ons verlaten, zij keert na 4 jaar Groningen terug naar Twente. Yvonne
Schuuring gaat op wereldreis (dit was voor de Coronaperiode ook haar plan, nu is het dan
zover) en Saskia Albeda gaat een half jaar op reis en is van plan om daarna haar werkzaamheden binnen de VCOG weer op te pakken. Daarnaast zullen Sanne Peters en Lianne Harmsen
de eerste helft van het jaar niet op school aan het werk zijn. Zij gaan na de zomervakantie met
zwangerschapsverlof en zullen na kerst de draad weer oppakken.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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U ziet ook een aantal nieuwe namen: komend jaar worden we versterkt door Teun Hoving,
Joost Trip, Kim Heijmann, Annika Ovaa, Daphne Groen, Emma Visser, Marliz van Til en Inge
Klooster. Ook verwelkomen wij Joop Supit, voor veel ouders een bekende naam. Hij zal aan
alle groepen muzieklessen geven. Shelley de Wolf zal naast Esra Philips bewegingsonderwijs
verzorgen en een deel kleutergym voor haar rekening nemen. We zijn erg blij met deze nieuwe
collega's. Zij zullen de komende weken kennis komen maken met hun nieuwe groep.
Huidige groep:
Nieuwe groep:
Waar
Instroomgroep*

1a Ruth en Gemma

Oranjeboog

Instroomgroep*

1b Rosalinde

Oranjeboog

1a Ruth/Nynke

2a Fenna en Esther

Monument

1b Rosalinde

2b Esmee en Inge

Monument

2a Lianne/Gemma

3a Agnes en Alissa

Monument

2b Esmee

3b Maaike

Monument

2c Loran

3c Annika en Nynke

Monument

3a Agnes/Alissa

4a Jolanda en Christian

Paleis

3b Rianne

4b Kim en Christian

Paleis

3c Maaike

4c Kirsten en Anoek

Paleis

4a Jolanda

5a Andre en Maureen

Paleis

4b Kirsten/Henrieke

5b Elly en Rianne

Paleis

4/5 Elly/Miriam

5/6 Henrieke en Miriam

Paleis

5a Maureen

6a Selina en Emma

Nassaulaan

5b Andre/Anoek

6b Teun

Nassaulaan

6a Sanne/ Eline

7a Heleen en Joost

Nassaulaan

6b Marjon

7b Jannes en Yvonne

Nassaulaan

7a Saskia

8a Marjon en Marliz

Nassaulaan

7b Heleen/Olga

8b Daphne

Nassaulaan

Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster
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
(let op: laatste schooldag donderdag 20 juli)

21 juli t/m 3 september 2023

Margedagen

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Woensdag 16 november
Vrijdag 24 december
Maandag 9 januari
Donderdag 6 april (onder voorbehoud)
Dinsdag 11 april
Maandag 12 juni

Aanmelden ‘brusjes’
Het schooljaar zit er bijna op, voor ons tijd om vast vooruit te kijken naar
het komende schooljaar. Wordt het broertje of zusje van uw schoolgaande
kind komend schooljaar 4 jaar en is het nog niet bij ons aangemeld? Geef
dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het e-mailadres: g.benus@vcog.nl.
Alvast bedankt!

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 8 juli 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 5 juli
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.
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