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Ziekmelden 
Is uw kind ziek?  
Meld dat bij voorkeur via uw 
account op Social Schools. 
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 Ouderraad: 
NL66RABO 0329 4345 35 t.n.v. 
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Kerstviering 

Afgelopen dinsdag 
heeft u kunnen ge-
nieten van de kerst-
viering in de Nieuwe 
Kerk. Deze stond in 
het teken van grote 
woorden, als ‘vrede’, 
‘eerlijkheid’, ‘trouw’ 

en ‘gelijkheid’. Als we zelf het goede doen, rekening houden met elkaar, 
vriendelijk zijn, de ander zien, dan wordt de wereld een beetje mooier. Als 
wij hier op school mee beginnen, dan biedt dat hoop voor de toekomst. We 
willen u bedanken voor uw komst en wensen u bij deze alvast fijne feestda-
gen toe. 
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Kinderkerstnachtdienst 

Het kan weer! De Nieuwe Kerk Groningen kijkt er 
enorm naar uit om op 24 december een unieke kerst-
voorstelling te organiseren voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. Het ezeltje uit de kerststal vertelt het kerst-
verhaal.  

Voorgaande jaren kwamen er zo’n 600 kinderen en 
hun (groot)ouders op het evenement af. Na twee jaren 
zetten ze hun deuren weer open voor twee voorstellin-
gen: om 17.30 uur en om 19.00 uur. 
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Sinterklaas 

Op maandag 5 december bezochten de goedheiligman en zijn pieten onze school. Het was wat 
spannend hoe ze op school zouden komen, er waren wat logistieke problemen, maar gelukkig 
kwam het allemaal goed. We kijken terug op een mooi feest! 

 

Het goede doel 

Heeft u nog niet geschonken aan de Voedselbank Groningen en 
wilt u dit nog wel graag doen, dan kunt u de QR-code hiernaast 
scannen of klikken op de QR-code of deze link. 

Personeel 

Na de kerstvakantie gaat onze collega Heleen de Jong met 
zwangerschapsverlof. Haar plek wordt opgevuld door onze col-
lega Yvonne Kerssemeeckers. Sanne Peters komt na de kerstva-
kantie weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal in groep 
6b aan het werk gaan.  

Kunst en cultuurnieuws 

Rijksmuseum 

Op 12 november stond het bezoek 
aan het Rijksmuseum voor de groe-
pen 8 gepland. Normaal gesproken 
brengen de kinderen in groep 7 een 
bezoek aan het Rijks, maar doordat er 
vorig jaar corona in een groep heerste, 
werd dit een jaar verplaatst. Ze had-
den dus nog een bezoek tegoed! 

Net als de groepen 7 bezochten ze 
de tentoonstelling ‘Proef de geschie-
denis’. De kinderen zijn een mooie er-
varing rijker en hebben in 1,5 uur tijd 
veel geleerd en gezien over de vader-
landse geschiedenis.   
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  Voorleeswedstrijd 

Jaarlijks doen de groepen 7 en 8 van de Nassauschool mee 
aan de Nationale voorleeswedstrijd. Iedere groep organi-
seert zelf een wedstrijdronde in de klas waarbij een klassen-
winnaar wordt bepaald. 

Vervolgens streden 4 leerlingen tegen elkaar om de titel 
‘Voorleeskampioen 2022’ in de wacht te slepen. 
Bij deze feestelijke schoolronde, die plaats vond 
in het Paviljoen, namen de 4 groepswinnaars het 
tegen elkaar op in een echte voorleesbattle. 

De kinderen van de groepen 5/6, 6, 7 en 8 kre-
gen allemaal een juryformulier om te jureren, 
naast deze jury was er ook een jury bestaande 
uit leerkrachten. Nadat iedereen goed had ge-
luisterd en er prachtig was voorgelezen mocht iedereen op zijn 
favoriet stemmen. 

Het was een spannende wedstrijd met als uiteindelijke winnaar Emmanuel uit groep 7b! Hij zal 
de Nassauschool vertegenwoordigen in de provinciale ronde. We wensen hem alvast heel veel 
succes! 

 

Een bericht van de MR 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is alweer even geleden dat we algemene informatie hebben 
gedeeld over aangelegenheden van de MR. Voor wie niet goed be-
kend is met het fenomeen MR, kan een kijkje nemen op de 
website. Daar staat informatie over wat de MR doet. Ook 
staat er een foto van de MR leden. En omdat de MR streeft 
naar openheid en transparantie, kun je daar ook de notulen 
van de MR vergaderingen vinden. Mocht je een keer willen aan-
schuiven bij een MR vergadering mag dat ook altijd. Laat dat dan 
even weten aan een van de MR leden. Natuurlijk 
mag je ons ook voor andere vragen aan ons jasje 
trekken! 

Voor nu wensen we jullie hele fijne feestdagen en 
alle goeds voor een mooi nieuw jaar! 

Groeten, de MR 
 
 

Agenda 

Maandag 9 januari: Margedag, kinderen vrij, studiedag voor het team 
9 t/m 20 januari:  Zilveren Weken: extra aandacht voor sfeer en veiligheid in de groep 
26 januari t/m 1 februari:  Poëzieweek thema ‘Vriendschap’ 
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Kerstgroet  

Het team wenst u allemaal ont-
spannen kerstdagen, een gezel-
lig oud & nieuwfeest en natuur-
lijk een gezond en mooi 2023! 
We hopen elkaar en de kinderen 
uitgerust weer terug te zien op 
dinsdag 10 januari 2023.  
Zie hier de Kerstgroet van de 
Nassau 2022 op YouTube 

 

 

 

Sportnieuws in december 

Sport050, het platform voor bewegend Groningen, zoals 
ze zichzelf profileren, wil hierbij informatie geven 
over hoe je ook in de kerstvakantie niet stil hoeft te 
zitten, maar volop in beweging kunt blijven. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Zwembaden zijn in de 
kerstvakantie open. Ook zijn er activiteiten voor 
jeugd in de kerstvakantie. Voor iedereen die graag 
extra leuke dingen wil doen, hebben de buurtsportcoaches in Haren, Ten Boer en Groningen een 
mooi programma opgezet. 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 27 januari 2023 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk 
dinsdag 24 januari 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 
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