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Ontwikkelingen 

De tijd gaat razendsnel; net 
als de natuur op dit 
moment. Alles schiet de 
grond uit en de wereld 
wordt dagelijks een stukje 
“groener”.  
Alles is in ontwikkeling: de 
natuur en ook de school.  
Plannen voor komend jaar, 
plannen voor het schoolplan 
tot 2023 en ook op kortere 
termijn: CKV-weken, 
avondvierdaagse, 
schoolreizen…  
En dat is nog maar het begin. Er komt een mooie tijd aan. 
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De Kunst en Cultuurweken 

Van 6 mei tot en met 5 juni 2019. 
De hele school zal het merken… Het jaarlijks terugkomende project is weer gestart. Ja, want we zijn een 
school met een CKV-profiel. En daar zijn we trots op! En dat geeft verplichtingen.  
Thema van dit jaar: Moderne en hedendaagse beeldende kunst. Een hele mond vol!  
De afsluiting voor ouders en leerlingen vindt plaats op woensdagmiddag 5 juni. Meer informatie daarover 
in de volgende nieuwsbrief die verschijnt tijdens de twee vrije dagen rond Hemelvaart (30 en 31 mei).  

Het woordje “kunst”. 

Uit: ”Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen”.  

Ted van Lieshout. 

Eerst dacht ik bij het woordje “kunst” alleen aan schilderijen, 

die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 

Ik vond dat zielig en wou een schilderij bevrij’en, 

maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand! 

Toen dacht ik bij het woordje “kunst” aan beeldhouwwerken, 

die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 

Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 

Ik weet niet eens of ’t standbeeld zelf wel wist dat het bestond! 

Nu denk ik bij het woordje “kunst” aan thuis en aan verhalen, 

Die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 

Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen, 

en vind er soms een streling in als ik een streling zoek… 
 
 
 

De schoolenquête onder de ouders 

Enkele weken geleden zijn alle ouders van de 
school uitgenodigd om mee te doen aan een 
digitale schoolenquête. Bedoeld voor het 
schoolteam om input te krijgen bij het 
opstellen van het schoolplan 2019 - 2023. 
Hieronder het overzicht met de samenvatting.  
In een volgende nieuwsbrief wordt nader 
ingegaan op de meest opvallende zaken. Het is 
namelijk nog niet klaar. Want ook de leerlingen 
en leerkrachten gaan met een enquête aan de 
slag.  
De Nassauschool scoort als school gemiddeld 
3,31 (op een 4-schaal). Daarmee scoort de school ruim voldoende. De deelresultaten op thema leest u 
hieronder.  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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De respons op de vragenlijst was 29%: 92 van de ruim 300 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. 
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor de moeite. U gaf de school als gemiddeld rapportcijfer een 7,9!  

Thema Waardering 

Kwaliteitszorg 3,15 

Leerstofaanbod 3,16 

Leertijd 3,38 

Pedagogisch handelen 3,46 

Didactisch handelen 3,36 

Afstemming 3,46 

Actieve en zelfstandige rol kind 3,46 

Schoolklimaat 3,36 

Zorg en begeleiding 3,15 

Opbrengsten 3,05 

Sociale veiligheid 3,38 

Omgaan met incidenten 3,16 

Gezocht, kandidaten voor de ouderraad 

Vanaf volgend schooljaar is de Ouderraad op zoek naar nieuwe leden.  

De Ouderraad (OR) is een club van enthousiaste ouders/verzorgers en een leerkracht. De OR ondersteunt 
het team van de school bij activiteiten die buiten het onderwijs vallen. 
Taken: 

• bevorderen van de relatie tussen ouders en onderwijsteam; 

• helpen organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten; 

• beheer en besteding van de ouderbijdrage; 

• adviseren van de medezeggenschapsraad over beleidszaken. 
Op de pagina https://nassauschool.nl/Organisatie/Ouderraad.aspx staat meer informatie.  
Lijkt het je leuk om als ouder wat te betekenen voor onze school, geef je dan op! Dit kan door een e-mail 
te sturen naar or@nassauschool.nl. 
 

mailto:info@nassauschool.nl
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Schoolreisjesoverzicht 

U hebt onderstaand schema al eerder via SocialSchools ontvangen. 

Welke groep Waarheen Wanneer Kosten 

1a, 1b, 1c “Nienoord” Leek Donderdag 20 juni  € 17,00 

2a, 2b, 2c “Nienoord” Leek Donderdag 20 juni  € 17,00 

3a, 3b, 3c AquaZoo Leeuwarden Dinsdag 4 juni  € 26,00 

4a en 4b Attractiepark DuinenZathe Appelscha Donderdag 6 juni  € 28,00 

5a en 5b Wadlopen in Lauwersoog Maandag 27 mei  € 29,00 

6a Ecomotion Kolham Vrijdag 21 juni  € 26,50  

6b Ecomotion Kolham  Vrijdag 14 juni  € 26,50 

7a Schoolkamp Elp Donderdag 27 en vrijdag 28 juni  € 30,00 

7b Schoolkamp Elp Maandag 1 en dinsdag 2 juli  € 30,00 

7c Schoolkamp Elp Donderdag 20 en vrijdag 21 juni  € 30,00 

8a Schoolkamp Elp Maandag 24 juni t/m donderdag 27 juni € 65,00 

8b Schoolkamp Elp Maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni € 65,00 

Denkt u aan een tijdige betaling? 

• Graag uiterlijk één maand voor de uiteindelijke datum. Let op: groepen 5 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 SocialSchools extra informatie over de wijze waarop de betaling geregeld wordt. 

 
 

En ook nog dit… 

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 https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding. 

Kalender 

Op de website van de school vindt u de actuele versie van de kalender. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/Informatie/GGD.aspx
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
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De volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt via SocialSchools in uw mailbox of telefoon tijdens de twee vrije dagen 
rond Hemelvaart (30 en 31 mei). Kopij uiterlijk dinsdag 28 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: 
https://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 
 
 

Volgende week: De Nassau avondvierdaagse 

Nog een paar nachten slapen en dan is het alweer 
zover, de start van de avondvierdaagse 2019. Op 
maandag 13 mei vertrekken de kinderen (en hun 
begeleiders) voor de eerste 5 en 10 kilometer. 
Hieronder informeren wij jullie graag; dit is het laatste 
nieuws, zodat iedereen goed voorbereid aan de start 
staat:  

• wij adviseren om de kinderen geen slippers te 
laten dragen, maar goed stevig schoeisel met 
sokken;  

• de avondvierdaagse is een gezonde activiteit. Elke 
avond wordt er op een verzorgingsplaats water en 
fruit uitgedeeld. Wij willen aan de begeleiders en 
ouders vragen om de kinderen geen/zo min mogelijk snoep mee te geven, maar een stuk fruit o.i.d.;  

• er mogen geen huisdieren, zoals honden, meelopen (hoe gezellig dat ook is);  

• wij lopen door verschillende natuur- en woongebieden. Afval van meegenomen stukken fruit of 
verpakkingen graag meenemen of in afvalbakken onderweg achterlaten;  

• op de website http://www.nassau4daagse.nl staat de laatste actuele informatie rondom de 
avondvierdaagse. Hier vindt iedereen ook informatie over de te downloaden app en de starttijden en 
startlocaties;  

• mocht er besloten worden om een avond niet door te laten gaan i.v.m. bv slecht weer, dan wordt 
iedereen geïnformeerd via SocialSchools en bovengenoemd websiteadres;  

• denk niet alleen om de eigen veiligheid, maar ook om die van de medelopers en tenslotte dragen de 
begeleiders de verantwoordelijkheid over hun eigen kinderen.  

Datum Vertrekpunt 
Starttijd 

5 kilometer 10 kilometer 

Maandag 13 mei Hommes Outdoor & Survival, De Bunders 18:00 uur 18:00 uur 

Dinsdag 14 mei Hommes Outdoor & Survival, De Bunders 18:00 uur 18:00 uur 

Woensdag 15 mei Locatie Graaf Adolfstraat, Nassauschool 18:00 uur 18:00 uur 

Donderdag 16 mei Locatie Graaf Adolfstraat, Nassauschool 18:15 uur 17:30 uur 

Berichten 
In relatie tot de school 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
mailto:info@nassauschool.nl
https://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx
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Informatie van en over het Groninger Landschap 
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De Kindertuin van festival “Terug naar het begin” 

Op bezoek bij Moes, Mol en Poes. 
“Terug naar het begin” is een festival en ontdekkingstocht in één. Met een zelf uitgestippelde route op 
zak rijd je van dorp naar 
dorp om de mooiste 
voorstellingen te zien in de 
oude Groninger kerken. 
Maar iedereen komt weer 
terug in Appingedam. Hier 
in het hart van het festival 
kun je genieten van 
muziek, een hapje eten in 
De Proeftuin of met het 
hele gezin spelen, kijken en 
luisteren in de Kindertuin. 
Ik zie, ik zie wat jij ziet. Een 
beeldende 
luistervoorstelling in de 
Nicolaïkerk, voor iedereen 
die weleens iemand mist. 
Een klein meisje zit 
verstopt in een 
keukenkastje. Want in de 
keuken, daar kwam mama 
het liefst. Alleen nu is 
mama er niet meer… Ze 
heeft een belangrijke vraag te beantwoorden. Als mama er niet meer is, waar is mama dan wel? Vanuit 
haar keukenkastje vol warme herinneringen gaat ze op avontuur. Ze ontmoet onderweg dansende 
vissticks uit de ijskast en verdwaalt in een ondoordringbaar basilicumwoud. Antwoorden liggen 
verscholen tussen de ingeblikte bietjes en wijze dieren zingen haar toe met vrolijke liedjes. 
Met Moes, Mol en Poes In de Kindertuin rondom de kerk ga je op bezoek bij de dieren uit de voorstelling. 
In de achtertuin van meneer Mol zoek je insecten en andere diertjes. Bij Poes Shakuntala kun je even 
uitrusten terwijl je luistert naar sprookjes en liedjes. Bij Moes de Mus mag je juist flink aan de slag om een 
vogelhuisje te bouwen. 

Gezinsticket. 
Voor het gezinsprogramma in de Kindertuin is op http://www.terugnaarhetbegin.nl het speciale 
gezinsticket te koop. Met een gezinsticket van € 18,- krijgt een familie van maximaal twee volwassenen en 
vier kinderen toegang tot het programma. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.terugnaarhetbegin.nl/
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