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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: 
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Een nieuw schooljaar 
Na 6 weken zomervakantie gingen afgelopen maan-

dag de schooldeuren weer open. Wat fijn om alle kin-
deren weer te zien. Ook willen we graag alle nieuwe kin-
deren en ouders van harte welkom heten op deze plek. 
We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.  

De komende weken staan in het teken van de Gouden 
weken: we nemen de tijd om de 
kinderen te leren kennen. In het 
verlengde daarvan organiseren 
we binnenkort kennismakingsge-

sprekken met kinderen en ouders. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via 
Social Schools.  

Daarnaast kunt u de komende weken een uitnodiging van de leerkracht 
verwachten om, onder het genot van een kop koffie of thee, ook kennis te 
maken met de andere ouders van de eigen groep. We zouden het waarde-
ren als zoveel mogelijk ouders hier gebruik van maken, omdat we merken 
dat het voor de groep op meerdere momenten van pas komt als ook de 
ouders elkaar makkelijk weten te vinden. 

We hopen dat iedereen het schooljaar goed gestart is. Ik hoop op een mooi 
schooljaar en kijk ernaar uit om samen met het team verder te bouwen. 
Mocht u vragen hebben, of wilt u iets delen, schroom dan niet om contact 
te zoeken. 

 Marleen Vlaanderen 

Welkom nieuwe collega's 
Vorige week kwam het team weer op school om samen het jaar op te star-

ten. We zijn blij dat we een aantal nieuwe collega's mogen verwelkomen. 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
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Zeker in tijden van een leerkrachtentekort... Teun Hoving 
(groep 6), Joost Trip (groep 7), Kim Heijmann (groep 4), Annika 
Ovaa (groep 3), Daphne Groen (groep 8), Emma Visser (groep 
6), Marliz van Til (groep 8), Inge Klooster (groep 2) en Marileen 
Hagen (onderwijsassistent) komen het team versterken. Daar-
naast hebben we een aantal vakspecialisten aan ons kunnen 
binden. Wij verwelkomen Joop Supit, voor veel ouders een be-
kende naam. Hij zal aan alle groepen muzieklessen geven. 
Shelley de Wolf zal een deel van de gymlessen verzorgen en 
Odette Koster geeft danslessen op vrijdag.  

Welkom (terug) in school 
Met ingang van komende week openen we de deuren weer voor 

alle ouders! Elke dag vanaf 8:15 uur zijn jullie van harte welkom om 
even met je zoon of dochter mee naar binnen te lopen, de klas in. 
Voor sommige ouders terug naar het oude normaal, voor andere 
ouders helemaal nieuw. Dit vraagt wat gewenning voor zowel ou-
ders als kinderen als leerkrachten, maar we hopen dat we gaande-
weg hier weer onze weg in vinden. Als school vinden we het be-
langrijk dat het contact tussen ouders en school laagdrempelig is 
en we hopen daarnaast jullie als ouders te betrekken bij je kind op 
school door ’s ochtends de mogelijkheid te bieden mee de klas in 
te komen. Graag wijzen we jullie op een paar ‘spelregels’: De deu-
ren gaan open om 8:15 uur. Vanaf groep 1 t/m groep 8 willen we de 
schooldag graag beginnen om 8:30 uur, dus we vragen jullie voor 
die tijd de klas weer uit te zijn. Het inloopmoment ’s ochtends is 
maar kort en dus niet geschikt voor uitgebreide gesprekken met de leerkracht, een afspraak daar-
voor tijdens dit moment maken kan natuurlijk wel! En voor de ouders van de jongste leerlingen: 
heeft je zoon of dochter moeite met het afscheid, laat het afscheid niet te lang duren en vertrek 
gerust voor 8:30 uur. De leerkracht neemt hem of haar graag van je over, vaak is het verdriet gauw 
over als vader of moeder vertrokken is. Tenslotte: zie deze inloop niet als verplichting! Heb je haast 
om op tijd op je werk te komen of heeft je kind er geen behoefte (meer) aan dat je meekomt, het 
hoeft niet. 

Op onze beide locaties is voor het gemak 3x een zoemer te horen: 
• 8:15 uur – vanaf dan mogen de leerlingen en de ouders naar binnen; 
• 8:25 uur – let op: de school gaat bijna beginnen; 
• 8:30 uur – de schooldag begint, ouders gaan weer weg. 

Gouden weken 
Een school is een samenleving in het klein. Zo ook de Nas-

sauschool. Om met elkaar te kunnen samenleven op 
school is het belangrijk dat je jezelf, je klasgenoten maar 
ook de juf of de meester goed kent.  De eerste weken van 
elk nieuw schooljaar noemen we op de Nassau de 'Gouden 
Weken'.  We besteden extra veel aandacht aan het elkaar 
opnieuw leren kennen. Opnieuw, want na een lange zo-
mervakantie kan er van alles zijn veranderd in een groep. 
Misschien is er iemand verhuisd naar een andere stad of 
juist iemand bijgekomen?  Iedereen is ook een jaartje ou-
der geworden en misschien daardoor ook weer anders dan 
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vorig jaar. Daarom doen we drie weken lang veel speloefeningen met eigenlijk één doel: elkaar 
weer te zien staan.  

Gymnastiek 

Het is weer zover! Vanaf dinsdag 30 augustus gaan de gymlessen weer van start. Wij hebben erg 
veel zin om met de kinderen er een succesvol en sportief gymjaar van de maken! Dit schooljaar 
zullen de gymlessen verzorgd worden door Esra, Shelley en Maureen. Vanaf de tweede lesweek 
gaat Shelley ook kleutergym geven op de maandagen. 

In het onderstaande rooster is te zien welke groep op welke dag gym heeft. Zorg dat je tijdens 
de gymlessen gymkleding en zaalschoenen bij je hebt, zodat iedereen fijn en veilig kan sporten 
en bewegen.  

Tot snel!  
 Groetjes, meester Esra, juf Maureen en juf Shelley 

Gymrooster 2022-2023 

 Tijd Groep Gymleerkracht Groepsleerkracht 
Maandag 08.30 - 10.00  3b Esra Maaike 

10.15 - 11.45  4c Esra Kirsten 
12.45 - 14.15  5/6 Esra Henrieke 

Dinsdag 08.30 - 10.00  8b Esra  Daphne 
10.15 - 11.45  7a Esra  Heleen 
12.45 - 14.15  6b Esra  Teun 

Woensdag 08.30 - 09.45 3a Esra en Maureen Agnes 
09.45 - 11.00 5a Esra en Maureen Andre 
11.00 - 12.20 5b Esra en Maureen Rianne 

Donderdag 08.30 - 10.00  4a Shelley Jolanda 
10.15 - 11.45  4b Shelley Kim 
12.45 - 14.15  3c Shelley Annika 

Vrijdag 08.30 - 10.00  8a Shelley en Maureen Marjon 
10.15 - 11.45  7b Shelley en Maureen Jannes 
12.45 - 14.15  6a Shelley en Maureen Selina 

mailto:info@nassauschool.nl
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De gymlessen worden gegeven in de gymzaal aan de Ossehoederstraat 1. De groep die de dag 

begint met gym mag direct naar deze locatie komen. De kleedkamers zijn vanaf 8:15 uur open, 
maar thuis omkleden mag natuurlijk ook. Zodra de les begint gaat de deur op slot. Wilt u of uw 
kind later nog naar binnen, kan er altijd worden aangebeld links naast de deur. De leerlingen die 
de dag eindigen met gym kunnen worden opgehaald bij de gymzaal. 

 Leerling ziek, afwezig of met verlof?  
Gebruik www.nassauschool.nl. Wilt u uw kind afmelden via de website van 

de school? Gebruik het specifieke formulier op de website. Kijk op de home-
page in de linke kolom en kies bij ziekte "Leerling ziekmelden". Door deze di-
gitale melding te doen komt het bericht automatisch bij de administratie te-
recht en is de leerkracht sneller op de hoogte. Bij voorbaat dank.  

Wilt u verlof opnemen? Kies dan het formulier "Verlof aanvragen".  
Weet u niet wat uw rechten en plichten zijn? Lees dan het document 

“Stroomschema verlof". U vindt het via deze link: https://nassauschool.nl/Do-
cumenten.aspx.  

De schoolfotograaf  
Op maandag 12 en woensdag 14 september bezoekt de schoolfotograaf de 

Nassauschool. Op maandag zijn de leerlingen van de Nassaulaan en het Mo-
nument aan de beurt en op woensdag de leerlingen van het Paleis en de 
Oranjeboog. Na enkele weken krijgt elke ouder een unieke digitale code 
waarmee bestellingen kunnen worden gedaan. Meer daarover in de vol-
gende nieuwsbrief.  

Alle data op een rijtje  
Op onze website vindt u een overzicht van de vakantie- en margedagen. Voor de zomervakantie 

zijn deze met u gedeeld. Voor de komende weken zijn dit relevante data: 
• Periode september – begin oktober: Kennismakingsgesprekken groepen 1-8; 
• 12 en 14 september: Schoolfotograaf; 
• 23 september: Uitgave volgende Nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Om ons een goed beeld te kunnen vormen van hoeveel leerlingen we kunnen verwachten dit 
schooljaar, willen we u vragen uw zoon of dochter die nog dit schooljaar (2022-2023) 4 jaar wordt, 

mailto:info@nassauschool.nl
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zo spoedig mogelijk aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar g.benus@vcog.nl of te-
lefonisch contact op te nemen met Gemma Benus: 050-3604060. 

Documenten op www.nassauschool.nl  
De komende weken wordt de inhoud van een aantal documenten op de website aangepast aan 

het nieuwe schooljaar. Te denken valt aan de informatiegids, het jaar- en schoolplan. Het streven 
is dit voor oktober te hebben voltooid. Zijn op dit moment zaken voor u nog onduidelijk en wilt u 
snel meer weten, informeer dan bij de leerkracht. Deze helpt u verder op weg.  

De volgende nieuwsbrief 
wordt op vrijdag 23 september 2022 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk  

dinsdag 20 september versturen naar 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 Gro-
ningen. 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 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
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