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Ik hou van Holland

De hele maand april werken, spelen en leren de leerlingen van de Nassau rondom het
thema 'Ik hou van Holland'. We bezoeken musea, krijgen les van kunstenaars en leren
over onze geschiedenis en ons cultureel erfgoed.
Om iedereen enthousiast en nieuwsgierig te maken, hebben enkele leerlingen van
groep 8 het volgende korte filmpje opgenomen. U hebt het al via Digiduif ontvangen,
maar voor wie het gemist heeft, klik
https://www.youtube.com/watch?v=2cwPWb47KTQ&feature=youtu.be

Tineke Langebeeke
CJG medewerker Oosterparkwijk Centrum
sociaal verpleegkundige JGZ
tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
tel. 06 31631942

Kopij nieuwsbrief:
kopij@nassasuschool.nl
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Uitnodiging

Dinsdag 24 april presenteren de leerlingen en leerkrachten graag wat ze tijdens de projectweken hebben
geleerd en beleefd. Dit doen alle groepen tussen 17 en 19 uur op de locatie aan de Graaf Adolfstraat. U
kunt zelf het tijdstip bepalen en bent van harte uitgenodigd!
Koningsdag

In verband met bovengenoemd project besteden we op vrijdag 20 april niet apart aandacht aan de
landelijke koningsspelen.
Graag had de school wel een rol gespeeld bij het bezoek van de Koning aan Groningen op 27 april
(www.koningsdag.groningen.nl ). Tot vorige week was er sprake van dat de Nassauschool op de route van
de koning en koningin een plek werd gegund om met muziek en dans en muziekleerkracht Joop iets te
kunnen presenteren. Helaas heeft de organisatie, een evenementenbureau uit Amsterdam, uiteindelijk
anders beslist. Jammer. We hadden als Nassauschool ons er op verheugd. Het gaat anders. Daar leggen
we ons uiteindelijk bij neer.

Het hele team wenst u een fijne schoolvrije koningsdag in Groningen en een ontspannen meivakantie. We
zien elkaar terug op maandag 14 mei 2018.
Om rekening mee te houden: De maand mei, veel vrije dagen…

In de maand mei valt dit jaar ook de Pinkstervakantie. En dit betekent dat de school op 21 en 22 mei is
gesloten.
Zie ook: http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
Nassauschool-Avond4daagse

Om alvast te noteren in de agenda: van 28 tot en met 31 mei 2018 wordt de tweede eigen NassauschoolAvond4daagse gehouden. Natuurlijk duurt het nog een hele poos voor het zover is, maar nu al is een
groep enthousiaste ouders druk bezig met de voorbereidingen; bijvoorbeeld met het uitstippelen van
routes.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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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. Wie het leuk
vindt, kan meedoen met een quiz. Als je goed oplet, vind je onderweg de antwoorden op de vragen. Zo
willen we kinderen met andere ogen naar hun omgeving laten kijken en ook iets meegeven over de
geschiedenis van de eigen buurt.
Inschrijven kan:
 op dinsdag 17 april van 14:15 - 15:00 uur in het paviljoen aan de Graaf Adolfstraat
 op dinsdag 17 april van 14:15 - 15:00 uur aan de Nassaulaan
 op dinsdag 24 april tijdens de kunst- en cultuurmarkt aan de Graaf Adolfstraat.
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.
U kunt uw kind alleen opgeven met een begeleider. U kunt zelf begeleider zijn, maar dit mag ook een
andere ouder zijn. De begeleider loopt met uw kind mee en is verantwoordelijk voor uw kind tijdens
de Avond4daagse. Uiteraard kan een begeleider meerdere kinderen onder zijn of haar hoede nemen.
Kosten voor deelname: € 4,00 per kind. Een begeleider
betaalt € 1,00. Graag gepast betalen.
Meehelpen? Graag!
De organisatie van zo’n eigen wandel4daagse heeft nogal wat
voeten in aarde. We kunnen hulp goed gebruiken, vooral op
de loopdagen. Er zijn mensen nodig die helpen bij
versnaperingsposten, als verkeersregelaar, als EHBO-er, voor
het uitdelen van medailles, voor het wijzen van de route,
voor de bezemwagen en andere hand- en spandiensten.
Tijdens de inschrijfmomenten kunt u zich ook inschrijven als
vrijwilliger of mailen naar or@nassauschool.nl
Nieuwe bibliotheekkasten.

Dankzij “sponsoring” van de ouderraad (dus
uit de vrijwillige ouderbijdrage) staan er twee
kleurrijke bibliotheekkasten voor de
onderbouwleerlingen in het Monument.
Heel erg bedankt namens het hele team en
alle leerlingen.
Weggeefkast

Zoals waarschijnlijk bij de meeste ouders wel
bekend, is er een weggeefkast in de
Nassauschool. Deze kast staat in Het Paleis,
bij binnenkomst meteen rechts (locatie Graaf
Adolfstraat).
Gebruikt speelgoed en gelezen boeken die
nog een ronde mee kunnen mogen hierin gezet worden.
Het mag ook speelgoed zijn voor jongere kinderen. Ouders mogen hier iets in zetten maar ook zeker
uithalen. De weggeefkast is bedoeld voor de leerlingen, maar graag onder toezicht van de ouders!
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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En verder…

Hebben de leerlingen van de bovenbouwgroepen aan de Nassaulaan ruim 30 nieuwe
Chromebooks tot hun beschikking en een goed werkend wifinetwerk.
Doen de leerlingen van groep 8 komende week op 17, 18 en 19 april mee aan de
landelijke eindtoets basisonderwijs.
We wensen ze alle succes toe!

Schoolreis Nassauschool 2018

Hierbij informeert het team u over de schoolreizen en uitjes die in de komende maanden voor de
leerlingen worden georganiseerd. In onderstaand schema leest u voor elke groep de bestemming, de
datum, de kosten en de wijze van betaling. U ontvangt te zijner tijd via de leerkracht nadere informatie
over de praktische invulling. Ook zal dit overzicht in de nieuwsbrief van mei 2018 nogmaals geplaatst
worden.
Groep: 1a, 1b,1c

“Een dag in het bos”
Maandag 18 juni 2018
€20,00

Groep: 2a, 2b, 2c

“Een dag in het bos”
Maandag 25 juni 2018
€ 20,00

Groep 3a, 3b, 3c

Aquazoo te Leeuwarden
Donderdag 14 juni 2018
€ 27,00

Groep 4a, 4b,4c

Attractiepark Duinenzathe te Appelscha
Donderdag 24 mei 2018
€ 26,00

Groep 5a, 5b

Wadlopen in Lauwersoog
Donderdag 24 mei 2018
€ 30,00

Groep 6a

Ecomotion in Kolham
Maandag 18 juni 2018
€ 26,00

Groep 6b

Ecomotion in Kolham
Donderdag 31 mei 2018
€ 26,00

Groep 6c

Ecomotion in Kolham
Dinsdag 19 juni 2018
€ 26,00

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Groep 7a

Schoolkamp Elp
Donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni 2018
€ 30,00

Groep 7b

Schoolkamp Elp
Donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni 2018
€ 30,00

Groep 8a

Schoolkamp Elp
Maandag 18 juni t/m donderdag 21 juni 2018
€ 67,50

Groep 8b

Schoolkamp Elp
Maandag 25 juni t/m donderdag 28 juni 2018
€ 67,50

Hoe kunt u het schoolreisje betalen?
 Graag uiterlijk één maand voor de uiteindelijke datum. Let op: groep 4, 5 en 6b gaan al in mei.
 Per bank op banknummer NL13RABO 032 94 34 519 VCOG inz. Nassauschool te Groningen o.v.v.
naam en groep van uw kind.
 Mocht betalen per bank niet mogelijk zijn, dan graag contact opnemen met Gonda Brinker van de
schooladministratie op dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 14:00 uur, tel: 050-3180436
 Ouders die al in een eerder stadium een brief van de gemeente op school hebben ingeleverd, krijgen
via Digiduif extra informatie over de wijze waarop de betaling geregeld wordt.

En dan ook nog dit…
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

Sociaal verpleegkundige GGD

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/jeugdopvoeding.

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

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

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 18 mei 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 15 mei 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.

Berichten
In relatie tot de school

Spaart u mee voor de Nassauschool?

Dit jaar doet de Nassauschool weer
mee aan de Doekoe-campagne bij
supermarkt Coop! Dit betekent dat
ouders kunnen meesparen voor gratis
sport- en spelmaterialen. Het
afgelopen jaar kon door uw bijdrage
de school een aantal
buitenspelmaterialen voor de pauzes aanschaffen. De actie duurt tot 22 april.
Ingezonden: Stichting Het Groninger Landschap

Op de Nassau werken wij samen met bovengenoemde organisatie. Zij organiseren voor kinderen allerlei
leuke natuuractiviteiten in provincie en stad. De komende weken is dit het programma:

woensdag 2 mei: op zoek naar bodem- en kriebeldiertjes (Bezoekerscentrum Reitdiep, Groningen)

woensdag 16 mei: braakballen pluizen (Ennemaborg, Midwolda)

woensdag 16 mei: nesten en nestkastjes inspecteren (De Hooilanden, Lettelbert)

woensdag 23 mei: vlinders, bodem- en waterdiertjes (Börgbloemke, Nuis)

zondag 27 mei: Waddenfestival - diverse activiteiten voor jong en oud (Bezoekerscentrum
Waddenkust, Pieterburen)

zaterdag 2 juni: vissen met een schepnet (Bezoekerscentrum Reitdiep, Groningen)
Voor meer informatie: www.groningerlandschap.nl.
info@nassauschool.nl
terug naar begin
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Ingezonden: Roder Jongenskoor
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