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De afsluiting van de Kunst en Cultuurweken 

Woensdag 5 juni 2019. 
Komt uw kind ook thuis met verhalen over Karel Appel? 
Kandinsky? Het kubisme? Dat kan kloppen: De leerlingen van de 
Nassauschool zitten al enkele weken midden in de Kunst & 
Cultuurweken met als thema 'Moderne en Hedendaagse kunst'. 
De afsluiting van deze interessante periode is op woensdag 5 
juni. Tussen 17 en 19 uur is er een tentoonstelling ingericht 
waarvoor u bij deze bent uitgenodigd. We sluiten graag af met 
een tentoonstelling! Alle kunstwerken hangen volgende week 
woensdag in de lokalen en gangen van onze gebouwen aan de 
Graaf Adolfstraat. Om te bewonderen en over te praten.  
Niet vergeten dus; woensdag 5 juni tussen 17 en 19 uur.  

Onze ouderraad doet ook mee en heeft dan een 
aantal 'kunstzinnige' activiteiten georganiseerd, 
die de leerlingen tijdens de tentoonstelling 
kunnen doen. Zoals 'oortje prik' en 'inpakken à 
la Christo'!  
Alle leerlingen krijgen volgende week in de klas 
een strippenkaart uitgereikt. Hiermee kunnen zij 
elk spel een keer proberen. Tijdens de 
bovengenoemde afsluiting kan iedereen 

meewerken aan een Gesammtkunstwerk: we weven stroken stof door het hek op het 
plein. Hiervoor mag u lappen stof (al dan niet in stroken) meenemen naar de afsluiting óf 
alvast inleveren in de containers in elke hal van de school. Iedereen op school verheugt 
zich op een speelse avond boordevol kunst! U komt toch ook? 

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
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Nog één keer: de schoolreisjes 

Hebt u de bijdrage al overgemaakt? Nee, wilt u er dan snel 
werk van maken?  
Het eerst schoolreisje is achter de rug. Afgelopen maandag 
vertrokken de groepen 5 voor een dagje Wadlopen. Volgende 
week, op dinsdag 4 juni zijn de groepen 3 aan de beurt. Doel: 
AquaZoo in Leeuwarden.  
En donderdag 6 juni gaan de groepen 4 naar Appelscha. Voor 
de volledigheid nog één keer het totale overzicht en de wijze 
waarop betaald kan worden. 

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 

Hoe kunt u het schoolreisje betalen? 

• 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. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Van DigiDUIF naar SocialSchools 

Het was even wennen (hebt u de app ook geïnstalleerd?), maar nu lijkt toch iedereen zijn weg gevonden 
te hebben. Ons ouderportaal heeft een andere naam en een andere lay-out. Groepsberichten kunnen 
worden verstuurd, nieuwsbrieven verzonden en ook ouders hebben ontdekt hoe persoonlijke “mailtjes” 
kunnen worden opgesteld en geadresseerd.  

Een nieuwe optie is de volgende: Tot nu maakten we gebruik van een zelfgemaakt formulier om bij te 
houden welk beeldmateriaal we van uw kind mogen gebruiken. 
Via SocialSchools is een functie beschikbaar waarbij u kunt aangeven hoe de school om kan gaan met 
beeldmateriaal van uw kind(eren). De Nassau wil u vragen of u uw voorkeuren wilt doorgeven. Dat kan via 
deze link: Instellen van beeldgebruikvoorkeuren voor je kinderen. 

Niet vergeten: 

De komende week (3-7 juni) is de school alle 5 dagen open. In de week erna is 
dat anders. 
Maandag 10 juni is het tweede Pinksterdag en de twee dagen erna (dinsdag 
11 en woensdag 12 juni) zijn er margedagen. Op donderdag 13 juni is 
iedereen dan weer welkom! 
 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 14 juni 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 11 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. 

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/
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx
http://www.nassauschool.nl/Informatie/GGD.aspx
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
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Oproep voor een nieuwe drummer in de ouderband 

De voorbereidingen voor het eindejaarsfeest (5 juli) zijn in volle gang. 
De ochtend wordt afgesloten met een muzikaal optreden van alle 
midden- en bovenbouwgroepen onder begeleiding van de 
schoolband. Wij zullen dit schooljaar helaas afscheid moeten nemen 
van onze drummer, Gerben. 
Om deze reden zijn wij voor volgend schooljaar (2019/2020) alvast op 
zoek naar een enthousiaste drummer of drumster die deze plek wil 
opvullen. Ben jij enthousiast en voel jij je geroepen om deel te nemen 
aan onze gezellige schoolband? Dan kun je een mailtje sturen naar 
Linda Lammers, l.lammers@vcog.nl. 

De nieuwe MR 

De MR heeft een nieuw gezicht! Er zijn 4 nieuwe ouders aangetreden:  

• Hedzer Veenstra (vader van Simon, groep 8, en Casper, groep 5) 

• Pieter Swieringa (vader van Doortje, groep 4) 

• Yvonne Boomsma (moeder van Anouk, groep 3, en Sara, groep 1) 

• Aleksandra Sfintesco (moeder van Lora, groep 1) 
De nieuwe leden hebben inmiddels twee 
vergaderingen bijgewoond, zijn 
bijgepraat door de oude oudergeleding 
en nemen vanaf de volgende 
vergadering het stokje helemaal over. 
Van links naar rechts, boven naar 
beneden:  
Linda (leerkracht groep 8a),  
Gemma (leerkracht groep 1a),  
Pieter (ouder),  
Klaas (leerkracht groep 7a),  
Yvonne (ouder),  
Aleksandra (ouder),  
Hedzer (ouder),  
Miriam (leerkracht groep 3c). 

Berichten 
In relatie tot de school 

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