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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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Schoolontwikkeling 

Schoolplan 2023-2027  

Op het moment zijn we gestart met het schrijven van het Schoolplan 2023-
2027. Hiervoor nemen we de input van de enquêtes mee die we in decem-
ber en januari afgenomen hebben onder leerlingen, ouders en teamleden.  

Samen leven en leren 

Ons motto ‘Samen leven en leren’ willen we de 
komende 4 jaar nog meer zichtbaar en merk-
baar maken in de klas en de school. Het eerste 
jaar, schooljaar 2023-2024, wordt een jubileum-
jaar en zal in het teken staan van 100 jaar Nassau.  

Uit de krant van september 1923 dit knipsel. 
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Lezing Jelle Jolles 

Afgelopen woensdag bezocht een deel van het team een lezing 
van Jelle Jolles. Jolles is neuropsycholoog en specialist op het ge-
bied van leren, geheugen en het brein. In zijn lezing stond ‘de le-
rende leerling’ centraal en bood hij handvatten voor het onderwijs. 
Geïnteresseerd? Zie: Jolles Sprakel Lerende Leerling (jellejolles.nl). 

Pasen 

Op woensdag 5 april vieren we 
het Paasfeest op de Nassauschool. 
We staan in de klas stil bij het 
thema 'licht en donker'. In de ge-
sprekken in de klas gaat het eerst 
over ons ritme van dag en nacht, 
slapen en ontwaken. Daarna wordt 
naar de symboliek van licht en 
donker gezocht om uiteindelijk te mogen weten dat mensen een 
lichtpuntje in elkaars leven kunnen zijn. We leggen een link naar 
de Bijbelse paasvertelling waarin we lezen dat Jezus ook na zijn 
dood ‘Het licht van de wereld’ wordt genoemd. We sluiten de vie-
ring af met een paaslunch. Hiervoor hopen we een beroep op alle 
ouders te mogen doen: via een intekenlijst willen we u oproepen 
een bijdrage te leveren in de vorm van iets te eten/drinken mee 
te geven. De leerkrachten zullen hierover zelf contact met u leg-
gen. Overigens is 5 april qua schooltijden een normale dag: om 

12:30 uur gaan we genieten van een heel lang weekend vrij! We hopen daarna iedereen weer terug 
te zien op woensdag 12 april. 

Agenda 

Donderdag 6 april:  VCOG studiedag, leerlingen vrij 
Zondag en maandag 10 en 11 april:  1e en 2e Paasdag 
Dinsdag 11 april:  Studiedag Nassauschool, leerlingen vrij 
Vrijdag 21 april:  Koningsspelen 

Gezond eten 

De afgelopen tijd merken we dat kinderen tij-
dens de fruit- en lunchpauze steeds vaker zoetig-
heden van huis meenemen, zoals koeken, repen 
en snoep. We willen u vragen om zoveel mogelijk 
gezonde voeding mee te geven aan uw zoon of 
dochter. Ook willen we uw aandacht vragen voor 
de traktaties. Een feestje is een feestje, daar hoort 
lekkers en eventueel zoets bij, echter willen we u 
vragen om het enigszins bescheiden te houden.  
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Cultuurnieuws 

Op de radio! 

Joep, Emma, Mick, Wende, Christian en Mila uit groep 5/6 schreven recent een gedicht samen 
met Arjen Boswijk. Het gedicht is geschreven naar aanleiding van het muziekstuk Gnossienne No.1 
van Erik Satie.  

 
Op vrijdag 17 februari waren we te horen op Radio 4: https://youtu.be/U-26RqN6Jmk. 

Theater op school 

Op dinsdag 7 maart bekeken de kinderen van 
de groepen 5 en 5/6 een voorstelling van het 
duo 'Bovenste Knoopje Open'. Het wereldbe-
roemde verhaal 'Le Petit Prince' van Antoine de 
Saint-Exupéry werd op een aansprekende ma-
nier vertolkt, compleet met muziek, leuke ge-
luidseffecten en veel humor. Het is een prach-
tig verhaal over vriendschap en liefde, dat zo-
wel kinderen als volwassenen over de hele we-
reld aanspreekt.  

We hebben er heel erg van genoten! 
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Bericht van de MR 

Maandag 13 maart hebben we met Marleen gesproken over de uitdagingen rondom de bezet-
ting met leerkrachten en daarbij onze waardering uitgesproken dat het in veel gevallen lukt het 
rooster rond te krijgen. Daarnaast hebben we het protocol ‘Anti-pestaanpak Nassau’ en het pro-
tocol ‘Gedragsincidenten’ goedgekeurd. De eerstgenoemde kunt u lezen op de website onder 
‘Documenten’. 

Nassauschool Avond4daagse 

Om alvast te noteren in de agenda: van 22 tot en met 25 mei wordt de vijfde Nassauschool-
Avond4daagse gehouden. We starten iedere dag rond 18:00 uur. Natuurlijk duurt het nog een hele 
poos voor het zover is, maar nu al is een groep enthousiaste ouders druk bezig met de voorberei-
dingen, bijvoorbeeld met het uitstippelen van routes. De kinderen lopen straks door gebieden 
met prachtige natuur en veel historie, maar ook langs moderne architectuur en door woonwijken 
rond de school. Al met al belooft het een fantastisch wandelfeest te worden! 

Net als bij de traditionele Avond4daagse kunnen kinderen kiezen voor de 5 of 10 kilometer. 

Inschrijven kan: 
• Op woensdag 12 april Graaf Adolfstraat 8:15 uur en 12:15 uur / Nassaulaan 12:15 uur 
• Op vrijdag 14 april Graaf Adolfstraat 8:15 uur en 11:45 uur 
• Op woensdag 19 april Graaf Adolf 8:15 uur en 12.15 uur / Nassaulaan 12:15 uur 
• Op vrijdag 21 april Graaf Adolfstraat 8:15 uur en 11:45 uur 

Bij het inschrijven is de volgende informatie nodig: 
1. Naam kind/kinderen en de groep 
2. De afstand. Ook dit jaar kunnen deelnemers kiezen 

voor routes van 5 of 10 kilometer 
3. Voor de hoeveelste keer de 4daagse gelopen wordt 

(i.v.m. de medailles) 
4. Begeleiding. Je kunt je kind alleen opgeven met een 

begeleider. Je kunt zelf begeleider zijn, maar dit 
mag ook een andere ouder zijn. De begeleider loopt 
met je kind mee en is verantwoordelijk voor je kind 
tijdens de Avond4daagse. Uiteraard kan een bege-
leider meerdere kinderen onder zijn of haar hoede 
nemen. 

Kosten voor deelname: € 5,00 per kind (incl. begeleider). Graag met PIN (enkel locatie Graaf 
Adolf) of gepast betalen. 

Meehelpen! 
Graag! De organisatie van zo’n eigen wandel4daagse heeft nogal wat voeten in aarde. We kun-

nen jullie hulp goed gebruiken, vooral op de loopdagen. Er zijn mensen nodig die helpen bij ver-
snaperingsposten, als verkeersregelaar, voor het uitdelen van medailles, voor het wijzen van de 
route, voor de bezemwagen en andere hand- en spandiensten. 

Tijdens de inschrijfmomenten kun je je ook inschrijven als vrijwilliger of je kunt mailen naar: 
or@nassauschool.nl. 

mailto:info@nassauschool.nl
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Kinderconcert Beestenboel 

De Martini Brassband Groningen i.s.m. Boom 
Boom Clap organiseert een kinderconcert met 
het thema Beestenboel met zowel klassiek als 
lichte muziek. Muziekdocenten laten de kin-
deren door middel van interactie ervaren wat 
een orkest is, wat de functie van een dirigent is 
en welk instrument de dieren vertolken. 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op donderdag 6 april 2023 naar uw 
mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij ui-
terlijk maandag 3 april 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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