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Wat een mooi schoolplein heeft de Nassau! 

Afgelopen maandagavond is een groep van acht 
ouders fanatiek bezig geweest op het schoolplein 
aan de Graaf Adolfstraat om daar van alles (nog) 
speelvriendelijker te maken. Allerlei nieuwe 
spelvormen, cijfers, letters en figuren zijn op de 
tegels en muurtjes geverfd. Heel creatief! 
Toen op dinsdag 5 juni de leerlingen en hun ouders 
tot de ontdekking kwamen dat er een heel fris 
nieuw kleuren-pallet ontstaan was, voelden velen 
zich uitgedaagd om gelijk in beweging te komen en 
op ontdekking uit te gaan. Een prachtige vorm van 
spelend leren, toch?  
Hoe dan ook: een fantastisch initiatief van een 
aantal betrokken ouders!!  
Dat het een voorbeeld mag zijn voor velen. Namens 
alle leerlingen: erg bedankt! 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
https://twitter.com/nassaunieuws
mailto:tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
mailto:kopij@nassasuschool.nl
mailto:kopij@nassasuschool.nl
https://twitter.com/nassaunieuws
https://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2013/11/NL9306_6.pdf
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Omdat we erg zuinig moeten zijn op onze speelruimte (elke extra vierkante meter is meegenomen) 
verplaatsen we vrijdag 8 juni een aantal fietsenrekken. Met daaraan gekoppeld de volgende “instructie”: 

 Leerlingen van de groepen 3, 4 en 6 zetten vanaf dat moment hun fietsen in het schooltuintje achter 
het Monument.  
De eerste dagen is er hulp van de conciërge. Het went vast snel! 

 Op het schoolplein bij de ingang van het Monument is geen fietsenstalling meer. Voortaan kunnen 
leerlingen hier veilig spelen. 

 De fietsen van de kleuters staan dan net buiten het plein, ook vlakbij de entree van het Monument. 
Maar dan aan de andere kant van het stenen muurtje.  

 We verwachten dat iedereen zijn of haar fiets op slot zet en aan het einde van de dag mee naar huis 
neemt. Helpen en denken de ouders even mee?.  

 Ouders plaatsen hun fiets op de gebruikelijke plekken. Wilt u de wandelroute op de stoep zoveel 
mogelijk vrij laten?  
 

En verder: 

 Is de school op zoek naar ouders die eens per twee of drie weken een uurtje lid van de “veegploeg” 
willen zijn.  
Gedacht wordt aan de woensdag- of vrijdagmiddag (als de jonge leerlingen vrij zijn).  
Doel: voorkomen dat het plein in een woestijn verandert. Door het geregeld te vegen blijft het 
veiliger voor onze spelende leerlingen.  
Enthousiastelingen kunnen hun naam noteren op het whiteboard in de hal van het Monument. Er 
wordt vervolgens contact met u gezocht om e.e.a. praktisch te maken. Het is onbegonnen werk voor 
de conciërge alleen; help u mee?. 

 Bent u verrast door de kleurrijke ”verftekeningen” en wilt u zich opgeven om af en toe ook uw 
bijdrage te leveren? Geef uw naam dan door aan de leerkracht van uw zoon of dochter.  
Hoe meer zielen; hoe meer vreugd. 

 
  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Een terugblik op de Avondvierdaagse  

Het was een lichte teleurstelling. Maar dit scenario 
was niet te voorzien. Twee van de vier wandeldagen 
werden wegens “code oranje” i.v.m. de 
(on)veiligheid van de wandelaars afgelast.  
Het siert de organisatie (wat een geoliede machine) 
dat besloten is deze week alsnog een extra dag toe 
te voegen aan het wandelprogramma. Zo kon er 
toch sprake zijn van een afsluiting en officiële 
medaille-uitreiking.  
De opgedane kennis en ervaring van dit jaar zullen 
ongetwijfeld gebruikt worden op volgend jaar weer 
terug te komen met een editie 2019. Velen zien er nu al naar uit. Was u ook enthousiast? Geef u nu vast 
op voor het komende jaar om mee te organiseren: or@nassauschool.nl. 

A.V.G. en uw en onze privacy!  

Bent u één van de 90 actieve ouders of ????? 
In de vorige nieuwsbrief (u kunt ‘m altijd nog nalezen op 
onze website) is u gevraagd een digitaal formulier in te 
vullen in verband met de nieuwe verordering rond de 
privacy. Ongeveer een vijfde (20 %) van alle gezinnen heeft 
gereageerd. En u?  
Ook uw reactie is nodig om te voldoen aan onze 
verantwoordelijkheid richting de overheid.  
Klik op https://goo.gl/forms/H0JdQCzTBE9z4DO72 en vul 
in. 

Het volgende cursusjaar 

Hieronder het conceptvakantierooster voor het komende jaar. Het geldt voor praktisch alle basisscholen 
in de stad Groningen. Dit schema zal waarschijnlijk nog uitbereid worden met enkele lesvrije losse dagen 
door het jaar heen i.v.m. studiebijeenkomsten van het personeel (marge).  
Deze data hoort u ruim voor de zomervakantie. 

Vakantierooster PO 2018-2019 

Zomervakantie 2018 za 21 juli t/m zo 2 september 2018 

Studiedag VCOG (marge) wo 17 oktober 2018 

Herfstvakantie 2018 za 20 oktober t/m zo 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 2018 za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 2019 za 16 februari t/m zo 24 februari 2019 

Goede Vrijdag 2019 vr 19 april 2019 

Tweede Paasdag 2019 ma 22 april 2019 

Koningsdag 2019 valt in meivakantie 2019 

Meivakantie 2019 za 27 april t/m zo 5 mei 2019 

Bevrijdingsdag 2019 valt in meivakantie 2019 

Hemelvaart 2019 do 30 mei t/m zo 2 juni 2019 

Tweede Pinksterdag 2019 ma 10 juni 2019 

Zomervakantie 2019 za 13 juli t/m zo 25 augustus 2019 

Gronings Ontzet 2019 wo 28 augustus 2019 

In de volgende extra nieuwsbrief  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
mailto:or@nassauschool.nl
https://goo.gl/forms/H0JdQCzTBE9z4DO72
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De schoolleiding hoopt u uitgebreid te kunnen informeren over de 
plannen en praktische invullingen (wie, wat en waar) voor het komende 
cursusjaar. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Op dit moment zijn 
de teamleden en de medezeggenschapsraad aan zet. Na goedkeuring en 
advies zullen we u informeren in een aparte nieuwsbrief in de week van 
18 tot 22 juni. 

Belangrijke data 

Donderdag 14 juni Schoolreis groep 3 

 

Sportdag bovenbouw 

 
Vrijdag 15 juni Studiedag team; de leerlingen zijn vrij 

 
Maandag 18 juni Schoolreizen groepen 1 en 6a 

Schoolkampweek groep 7a en 8a 

 
Dinsdag 19 juni Schoolreis groep 6c 

 
Maandag 25 juni Schoolreis groep 2 

Schoolkampweek groep 7b en 8b 

Goed om te weten 

 Nog niet alle ouders hebben de kosten van het schoolreisje overgemaakt 
aan de school.  
Is het aan uw aandacht ontsnapt? Hier de reminder: 
http://www.nassauschool.nl/Portals/0/Nieuwsbrieven/2017-
2018/Maandbrief%202018-05-18%20nr.%2011.pdf  

 In deze weken worden in alle klassen vanaf groep 2 programmeerlessen 
gegeven.  
Dit is een onderdeel van een driejarige overeenkomst (en in samenwerking) met 
de Hanze Hogeschool en de Gemeente Groningen. 

 Op vrijdag 13 juli vindt het eindejaarsfeest plaats. En ook daar treedt de 
ouderband weer op.  
In verband met het vertrek van de drummer, zijn we op zoek naar een 
opvolger. Bent u geïnteresseerd? U kunt zich dan aanmelden via 
or@nassauschool.nl . 

 De voorzitter van de VCOG, Erik Vredeveld, is aangeschoven bij de MR-
vergadering van 5 juni.  
We hebben een goed en open gesprek met hem gehad over de toekomst van de Nassauschool.  

Wilt u weten wat er zoals besproken wordt 
in een MR vergadering?  
De notulen van de vergaderingen staan op 
de website. De laatste is van 23 april. 
 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/Portals/0/Nieuwsbrieven/2017-2018/Maandbrief%202018-05-18%20nr.%2011.pdf
http://www.nassauschool.nl/Portals/0/Nieuwsbrieven/2017-2018/Maandbrief%202018-05-18%20nr.%2011.pdf
mailto:or@nassauschool.nl
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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. 

 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 22 juni 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk dinsdag 19 juni 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 

 

Ingezonden mededeling 

Modderen aan de waterkant 
Overal in Groningen zijn slootjes, vijvers en poeltjes te 
vinden. Al dat water zit vol met leven: kikkers, visjes, 
salamanders, wantsen… 

Schepnetjes mee 
Op zondag 17 juni kun je samen met Natuurmonumenten 
er op uit trekken met netjes, bakjes en zoekkaarten om 
waterbeestjes te vangen en samen uit te vissen wat er 
allemaal leeft in en op het water.  
Ga jij mee? Trek wel laarzen aan, anders krijg je geheid natte voeten.  
Het is op zondag 17 juni van 10:30 tot 12:00 uur of van 14:00 tot 15:30 uur. Vertrek vanaf Boerderijum 
Beijumerweg 19a. Deelname gratis, maar wel even aanmelden via: Modderen aan de waterkant. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/Ouders/GGD.aspx
http://www.nassauschool.nl/Ouders/GGD.aspx
http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
http://www.nassauschool.nl/Ouders/Sociaalverpleegkundige.aspx
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx
https://www.natuurmonumenten.nl/groningen/agenda/modderen-aan-de-waterkant-0%2317-06-2018T10:30
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