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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. 
VCOG inz. Nassauschool Ouderraad 

Kopij nieuwsbrief: 
info@nassauschool.nl 
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Stand van zaken 

We zijn halverwege het schooljaar. Een goed moment om 
de stand van zaken op te maken. De leerlingen van groep 2 
t/m 8 ontvangen vandaag hun rapport. De leerlingen van de 
groepen 1 zullen deze aan het eind van het schooljaar ont-
vangen. De kinderen hebben een grote bijdrage geleverd 
aan het tot stand komen van dit rapport. Het gaat immers 
om hun ontwikkeling. Wij zijn nieuwsgierig naar onze kin-
deren. Wie zijn ze? Hoe kijken ze naar zichzelf? Wat hebben 
ze nodig? We vinden het belangrijk dat kinderen leren na-
denken over zichzelf. En door kinderen 
aan het woord te laten leren wij ze nog 
beter kennen en kunnen wij (nog 
meer) aansluiten bij wat kinderen no-
dig hebben. De gesprekken met de 
leerkrachten volgen komende week. 

Scholing 

Afgelopen week werden we weer be-
zocht door het team van Wij-Leren. Zij be-
geleiden ons al ruim anderhalf jaar bij 
onze ontwikkeling naar kindgericht on-
derwijs. Deze keer stonden groepsbezoe-
ken, coaching van het MT en individuele 
coaching op het programma. Iedereen 
heeft een persoonlijke leervraag geformu-
leerd en wordt hierop gecoacht. De 
schoolbrede vraag is gericht op een doorgaande lijn op het gebied van zelf-
redzaamheid, zelfstandigheid en zelfsturing. 
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Een nieuwe stap....  

De allereerste keer op de Nassauschool, ik weet het nog heel goed. Het was 
2010 toen de toenmalige directeur mij kwam bezoeken in de invalgroep 
waar ik destijds was gestart als leerkracht en hij hing een A4-tje op het raam. 
‘Meester Christian vanaf nu leerkracht in groep 6’. Het was eigenlijk snel van-
zelfsprekend geworden dat ik met de Nassauschool verbonden was. Vele 
jaren volgden, waarin ik mijn ICT-kant verder heb mogen uitwerken en mu-
zieklessen kon geven en ik kreeg vele kansen om mezelf verder te ontwik-
kelen, waarbij mijn focus altijd ligt op: verbinden, ICT en muziek. 

 Zo kwam de kans voorbij om mijn loopbaan als bovenschools ICT'er te ver-
volgen, waarbij ik werkzaam en betrokken zal zijn bij vrijwel alle scholen van 
de VCOG. De periode op de Nassauschool voelt altijd als een warm bad met 
mooie herinneringen en deze sluit ik nu met een positief gevoel af. Op naar 

een nieuw avontuur... 
Lieve ouders, leerlingen en alle collega’s; bedankt voor alle fijne jaren en jullie vertrouwen! En wie 

weet, tot ziens!  
Christian Jansen 

Start instroom 

Op maandag 30 januari ging de instroomgroep van start met 8 nieuwe leerlingen. De leerkrach-
ten van deze groep zijn Fenna Terpstra en Lianne Harmsen. We willen op deze plek de kinderen 
en ouders van harte welkom heten en wensen jullie een hele fijne tijd toe op de Nassauschool.  

Aanmelden ‘brusjes’  

In het verlengde van bovenstaand bericht: 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: n.jansma@vcog.nl. Alvast bedankt! 
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Sponsoractie Syrië - Turkije 

We merken dat de ramp in Syrië en Turkije leeft onder de kinderen. De leerlingenraad kwam 
met het idee om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Na de voorjaarsvakantie organiseren we 
in elke klas een leeschallenge. Praktische info volgt komende week. We hopen een mooi bedrag 
bij elkaar te lezen voor dit doel. 

Gedicht 

Arjen Boswijk, onze oud-collega, heeft inmiddels met veel groepen gedichten geschreven. Deze 
schreef hij met een aantal leerlingen uit groep 5b. 
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Poëzieweek 

Eind januari besteedden we op school aandacht aan de Poëzieweek. We lazen gedichten, praat-
ten erover en schreven zelf ook gedichten. We deden, net als voorgaande jaren, met de groepen 
4 t/m 8 mee aan de landelijke wedstrijd van het Poëziepaleis: Kinderen & Poëzie. De leerlingen 
van groep 4a maakten bijvoorbeeld gedichten over de straat waarin ze wonen.  
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Kunst en cultuurnieuws 

Donderdag 9 februari wer-
den we bezocht door het 
Houten Huis met hun voor-
stelling ‘Wolk’. De leerlingen 
van de groepen 3 konden ge-
nieten van Das en zijn vrien-
den. Boven het hoofd van 
Das drijft een donkere wolk 
waar soms een miezerende 
regen uit komt. Zijn vrienden 
Vogel, Rivier en Zon helpen 
hem zijn donkere wolk van 
een andere kant te bekijken. 
Een theatraal stiltemoment 

in de dag. De kinderen kunnen hun sokken wat hoger optrekken, achteroverleunen en zelf ook 
even tot stilstand komen. 

Muziekles van meester Joop na schooltijd 

Na de voorjaarsvakantie is het voor kinderen van groep 5 
t/m 8 mogelijk om als naschoolse activiteit muziekles te vol-
gen. Aangezien er veel vraag naar is, wordt eerst gekeken 
naar aanmeldingen vanaf groep 5. Als er plekken over zijn, 
kunnen kinderen uit groep vier zich hiervoor opgeven. 

Ze kunnen basislessen ukelele/gitaar, keyboard of drum 
krijgen. Het gaat om groepslessen waar een klein bedrag 
per keer voor wordt betaald. De lessen worden gegeven op 
ma. di. wo. tussen 14.30 uur en 17.00 uur.  Er worden verschil-
lende methodes gebruikt waardoor kinderen leren noten 
lezen. Voor informatie en/of inschrijvingen kan gemaild 
worden naar j.supit@vcog.nl. Graag onder vermelding van 
naam van uw kind en groep. 

 
 
 
 
 
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / 
het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar 
weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. 

Hoe werkt het? 
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je 
kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken 
sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die 
mee naar de afspraak met de intermediair. Onze intermediair is: Gonda Brinker (g.brin-
ker@vcog.nl). 
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Wat is het bedrag? 
Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur betaalt het bedrag 
op basis van de hoogte van 
de contributie / het lesgeld 
en eventueel de benodigd-
heden. Na goedkeuring van 
de aanvraag, wordt de bij-
drage rechtstreeks aan de 
sportclub of vereniging be-
taald. Je ontvangt eventu-
eel ook een waardebon 
voor attributen die ingele-
verd kan worden bij een 
winkel in de buurt. De inter-
mediair kan daar meer over 
vertellen. 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? jeugdfondssportencul-
tuur.nl. 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 17 maart 2023 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk dins-
dag 14 maart 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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