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Talentendagen 

Deze weken is het weer zover. Al voor de derde keer dit cursusjaar; een periode van drie 
weken achter elkaar…  
Voor de groepen 3 en 4 op woensdagen en voor de groepen 5 en hoger op 
vrijdagmiddagen. Zelf als leerling mogen kiezen waar je interesses liggen. 
Groepsdoorbrekend en samen met andere leerlingen en “onbekende” leerkrachten. Dat 
is spannend en daagt uit! Daar leer je van! Je zou het workshops kunnen noemen, of 
ateliers; anderen gebruiken graag de term: talentontwikkeling.  
De Nassau ziet het als één van de pijlers waarmee we de leerlingen op weg kunnen 
helpen naar de toekomst. Natuurlijk blijven de reguliere basislessen in de eigen klas, met 
de eigen klasgenoten en de eigen leerkracht(en). Maar daarnaast vindt er op allerlei 
manieren differentiatie plaats.  
Gewoon omdat het werkt! En motiveert! 
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Wilt u een indruk krijgen wat zoal de onderwerpen zijn: vraag het uw kind(eren) of lees dit lijstje eens 
door (zonder volledig te zijn) : programmeren, filosoferen, EHBO, schilderen, Engels, rechtspraak, 
constructies, drama/film, poëzie, boekbinden, scheikunde, muziek, sport en spel, natuur en film.  

Soms met een leerkracht, maar vaak ook met een professionele gast, kennis of familielid. Omwille van de 
privacy geen persoonlijke foto’s in deze nieuwsbrief. Blijft u nieuwsgiering: neem eens een kijkje op onze 
website:  http://www.nassauschool.nl/School/DeNassauschoolinbeeld.aspx. 

Belangrijke data in de komende weken 

Vrijdag 23 maart Laatste talentenmiddag. 
Donderdag 29 maart Paasviering.  
Vrijdag 30 maart School gesloten . Goede Vrijdag. 
Maandag 2 april Tweede Paasdag. Iedereen vrij. 
Vrijdag 13 april  Volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
 

Pasen 2018 op de Nassauschool 

Op donderdag 29 maart wordt het paasfeest onder schooltijd in de eigen groep met de leerlingen gevierd. 
Dit jaar zal dat iets anders gaan dan voorgaande keren. De bedoeling is dat er een paasmaaltijd komt die 
bestaat uit verschillende hapjes thuis gemaakt door de kinderen of door de ouders. Op de deuren van de 
lokalen zal tijdig worden aangegeven door de leerkracht wat er zoal gewenst is. Ouders kunnen ook zelf 
aangeven wat ze willen maken of meenemen. Zo ontstaat er een gevarieerde maaltijd. Hebt u vragen? 
Bespreek het met de leerkrachten. 
De hapjes kunnen donderdagochtend 29 maart meegenomen worden naar het betreffende lokaal. De 
leerlingen zorgen zelf voor een bord, bestek en een beker. Het is handig om een plastic zak mee te geven 
zodat de vuile spulletjes daarin terug naar huis meegenomen kunnen worden.  
Om het “verdwijnen” tegen te gaan, is het prettig een sticker met de naam van het kind op het bord, 
bestek en beker te plakken. De leerlingen en de leerkrachten hopen samen te kunnen genieten van 
overheerlijke hapjes en baksels. Vanzelfsprekend (en heel betekenisvol) is er ruime aandacht voor het 
paasverhaal vanuit de christelijke traditie. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/School/DeNassauschoolinbeeld.aspx


 

info@nassauschool.nl  terug naar begin 
www.nassauschool.nl 

 
 

M A A N D B R I E F  

Samengevat: 
Pasen:  Donderdag 29 maart 
Doen:  Intekenen op een lijst wat er gemaakt of gebakt gaat worden. Hapjes, drankjes en baksels 

graag ‘s ochtends bij aanvang van de les afgeven.  
Meenemen:  Bord, bestek, beker (voorzien van naam) en een plastic zak voor de afwas. 
Let op:  De leerlingen zijn op deze donderdag gewoon tot 14:30 uur op school. 

Thema Kunst & Cultuur: Ik hou van Holland! 

Onze jaarlijks terugkerende Kunst & Cultuurweken vallen juist voor het bezoek van koning Willem-
Alexander en koningin Maxima aan de stad 
Groningen. De keuze voor een thema was dan ook 
snel gemaakt: Ik hou van Holland! Van 3 tot en 
met 26 april gaat het er in de klassen allemaal wat 
anders aan toe: leerlingen leren, spelen en werken 
met als doel het vergroten van 
verbeeldingskracht, creativiteit, vaardigheden, 
kennis van kunst(enaars) en aandacht voor het 
cultureel erfgoed.  
De basisvakken (rekenen en taal) zijn in deze 
weken voor een groot deel een míddel om tot het 
bovenstaande te komen! Kunstenaars komen 
workshops geven en er is ruimte voor 
museumbezoek. Inspirerende weken, waarbij we 
volop inzetten op samenwerkend leren en andere 
21st century skills. 
Hierbij nodigen wij u nu alvast uit om het geleerde 

en gemaakte werk te komen bewonderen tijdens de tentoonstelling op dinsdag 24 april. De organisatie 
zal daarbij wat anders zijn dan de afgelopen jaren. Alle klassen presenteren middels een inloop tussen 
17:00 en 19:00 uur hun resultaten aan de Graaf Adolfstraat. Er vindt geen koppeling plaats met een 
hapjesmarkt. Die zal dit jaar niet gehouden worden. 

En verder … 

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. Vanaf het vierde jaar komt u de 
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de 
basisschool. 
Het volledige artikel over de rol van 
jeugdgezondheidszorgzorg en de onderzoeken is 
beschikbaar op onze website, onder het menu Ouders – 
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 http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-
opvoeding. 

Sociaal verpleegkundige GGD 

Wanneer u vragen c.q. problemen heeft omtrent de 
opvoeding of gezondheid van uw kind, kunt u contact 
opnemen met de sociaal verpleegkundige. 

Kalender 

Op de website van de school vindt u de actuele versie 
van de kalender. 
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De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 13 april 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk dinsdag 10 april 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.  
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 
 

Avond4daagse Update 

In de vorige maandbrief hebben wij de inschrijfdata voor de avond4daagse vermeld.  
Die data zijn niet correct.  
Hierbij de nieuwe juiste inschrijfdata voor BEIDE LOCATIES:  

 Woensdag 21 maart, ‘s ochtends van 8:00 - 9:00 uur en ‘s middags van 12:15 - 13:00 uur  

 Donderdag 29 maart ‘s middags 14:15 uur - 15:00 uur  

 Dinsdag 17 april ‘s middags 14:15 uur - 15:00 uur  

 Dinsdag 24 april tijdens de kunst- en cultuurafsluiting  
Het allerlaatste nieuws is dat er voor de avond4daagse een app beschikbaar komt met informatie over de 
route, omgeving en meer. Hierover later meer. 

Ouderavond 2.0 

De datum, 7 april, staat inmiddels natuurlijk in de agenda, maar hierbij willen we jullie 
informeren over de kaartverkoop voor de ouderavond 2.0! 

I.v.m. de kosten voor de DJ en de hapjes vragen we € 5 per persoon entree. 
 
De kaartverkoop is: 
Woensdag 21 maart, van 12 - 13 uur, beide locaties 
Vrijdag 23 maart, van 8 - 9 uur, beide locaties 
Dinsdag 27 maart, van 8 - 9 uur, beide locaties 
Donderdag 29 maart, van 8 - 9 uur, beide locaties 
 
Wat: Ouderavond 2.0 Wanneer: 7 april 2018 Waar: Het HeerenHuis 
Tijd: vanaf 20:30 uur Kosten: € 5 Spilsluizen 9, Groningen 
 

Berichten 
In relatie tot de school 
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