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Ziekmelden 

Is uw kind ziek?  

Meld dat bij voorkeur via de 

website onder: 

Leerling ziekmelden 

Of anders op: 050 318 04 36 

Hoofdgebouw 

Nassaulaan 5 
9717 CE Groningen 

050-3180436 

Groepen: 6, 7, 8 

Dependance 

Graaf Adolfstraat 73 

9717 ED Groningen 

Locatieleider: 

Marleen Vlaanderen 

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5 

Monument:  050 360 40 60 
Oranjeboog: 050 360 40 60 

Paleis: 050 318 36 03 

Dagelijkse schoolleiding: 

Cees Aandewiel 

Waarnemend directeur: 

Irene van den Berg-

Pellekooren  

Banknummer van de 

Nassauschool: 
NL13RABO 0329 4345 19 

t.n.v. Nassauschool 

Bankrekening Ouderraad: 

NL66RABO 0329 4345 35 

t.n.v. VCOG inz. Nassauschool 

Ouderraad 

Kopij maandbrief: 

info@nassauschool.nl 

 

E: info@nassauschool.nl 

W: www.nassauschool.nl 

 

Lees in deze maandbrief: 

Welkom terug 

Gouden weken 

Geven wij het goede voorbeeld? 

Het rooster bewegingsonderwijs 
2019 - 2020 

Informatieavonden voor 
ouders; u komt toch ook? 

Leerling ziek, afwezig of met 
verlof? 

De schoolfotograaf 

Alle data op een rijtje 

Documenten op 

www.nassauschool.nl 

De volgende maandbrief 

 

Welkom terug 

Afgelopen maandag 
is de Nassauschool 
begonnen aan cur-

susjaar 2019-2020. 
Met 475 leerlingen, 

verdeeld over 19 
groepen en 31 mede-
werkers. Mede door 

de zomerse tempera-
turen en “Bommen 

Berend” kostte het 
wat moeite om in het 
ritme te komen, 

maar na een paar da-
gen lijkt alles weer 

als vanouds. Hoe zal iedere leerling zich 
het komende jaar ontwikkelen? Voelt het 
zich wel veilig in de groep? Zullen er vol-

doende leerkrachten en invallers zijn nu 
en in de toekomst? Logische vragen; Het 

team, de leerlingen en hun ouders gaan 
het de komende tijd ondervinden. Maar 

wat er ook gebeurt: het team van de Nas-
sau hoopt dat komend jaar alle leerlingen 
“de schooltijd van hun leven” meemaken. 

Helpt u ook mee?  
Een betekenisvol schooljaar gewenst 

namens het hele Nassauteam, Cees 
Aandewiel. 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Gouden weken 

Het jaarlijkse introductiethema 
“gouden weken” is afgelopen week 

gestart. Om in alle groepen te 
wennen aan elkaar. Als klasgeno-
ten onderling en natuurlijk ook in 

de relatie naar de leerkracht(en).  
Wat kunnen we van elkaar ver-

wachten en waar elkaar op aan-
spreken? En dat alles in het kader 
van sociaal emotionele vorming. 

Veel aandacht voor leefregels, wel-
bevinden en de omgang met el-

kaar. Open en nieuwsgierig, speels 
en betrokken.  
In deze periode worden met alle 

leerlingen kindgesprekken ge-
voerd. Vooral om te luisteren naar wat elke unieke leerling te vertellen heeft. En dat is heel 

wat! 

Geven wij het goede voorbeeld? 

Is het een zinvol voornemen in het nieuwe schooljaar om als volwassene het goede voorbeeld 

te willen geven aan de kinderen? Ja toch? Een goed voorbeeld doet immers goed volgen.  
Laten we zorgen dat de schoolomgeving veilig is voor alle leerlingen! Dit betekent: de gebou-

wen en het plein rookvrij en geen gebruik van de mobiele telefoon in gangen en lokalen.  
Komt u als ouders op tijd? De school is open vanaf 8:15 uur. De lessen beginnen echt om half 
9. En houd u zich aan de regels als het om parkeren in de schoolwijk gaat. Weinig parkeer-

ruimte? Kom zo mogelijk met de fiets! Een veilige schoolomgeving; daar kunnen we elkaar 
altijd op aanspreken, toch? In het belang van onze kinderen. En met respect. Zij hebben de 

toekomst. 

Het rooster bewegingsonderwijs 2019 - 2020 

De lessen starten aanstaande maandag 2 september. 

Hieronder ziet u het overzicht van de groepen 3 en hoger die les krijgen in de zaal aan de 
Ossehoederstraat. Alle lessen worden verzorgd door vakleerkrachten. Op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag door meester Esra en op vrijdag door juf Sanne. 
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Voor de groepen die om 8:30 uur starten of 14:15 uur eindigen, vragen we de ouders zelf het 
brengen en halen te regelen. Als bovengenoemde gymtijden gevolgen hebben voor uw kind 

i.v.m. de SKSG, vragen we u zelf contact met deze organisatie op te nemen. 

Informatieavonden voor ouders; u komt toch ook? 

Binnenkort bent u als ouder in de 

gelegenheid om nader kennis te 
maken met de leerkracht(en) van 

uw zoon of dochter. Deze bijeen-
komsten vinden plaats in het lo-
kaal van uw kind.  

Uw aanwezigheid wordt erg op 
prijs gesteld. De bijeenkomsten 

duren ongeveer een uur. Alleen de 
avond voor de ouders in groep 8 
duurt langer i.v.m. de aanwezig-

heid van een gastspreker over het 
voortgezet onderwijs. 

Hieronder een overzicht: 
Ouders van de groepen 1 en 2 krijgen een 
aparte uitnodiging via de eigen leer-

kracht(en) en SocialSchool.  
De ouders van de combinatiegroep 2-3 

worden allen uitgenodigd bij de infoavond 
van groep 3. 

Dag Tijd Groep 

 

Maandag 8:30 - 10:00 uur 6a 

10:15 - 11:45 uur  6b 

12:45 - 14:15 uur  5a 

Dinsdag 8:30 - 10:00 uur  8c 

10:15 - 11:45 uur  8b 

12:45 - 14:15 uur  7a 

Woensdag 8:30 - 9:45 uur  2/3 

9:45 - 11:00 uur  3a 

11:00 - 12:15 uur  3b 

Donderdag 8:30 - 10:00 uur  4a 

10:15 - 11:45 uur  4b 

12:45 - 14:15 uur  5b 

Vrijdag 8:30 - 10:00 uur  8a 

10:15 - 11:45 uur 7b 

Groep Datum Tijd 

3 Dinsdag 10 september 19:00 uur 

4 Woensdag 11 september 19:00 uur 

5  Maandag 9 september 19:00 uur 

6 Maandag 9 september 19:00 uur 

7 Woensdag 11 september 19:30 uur 

8 Dinsdag 10 september 19:30 uur 
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Leerling ziek, afwezig of met verlof?  

Gebruik www.nassauschool.nl. 
Wilt u uw kind afmelden via de website van de school? Gebruik 

het specifieke formulier op de homepage. 
Kijk in de linkerkolom en kies bij ziekte "Leerling ziekmelden". 
Door deze digitale melding te doen komt het bericht automatisch 

bij de administratie terecht en is de leerkracht sneller op de 
hoogte. Bij voorbaat dank. 

Wilt u verlof opnemen? Kies dan het formulier "Verlof aanvragen".  

Weet u niet wat uw rechten en plichten zijn? Lees dan het docu-
ment “Stroomschema verlof". U vindt het via deze link: 

https://nassauschool.nl/Documenten.aspx. 

De schoolfotograaf 

Op maandag 9 en dinsdag 10 september bezoekt de 

schoolfotograaf de Nassauschool. 
Maandag zijn de groepen van de Oranjeboog (groepen 1) 

en het Monument (groepen 2 en 3) aan de beurt. Vervol-
gens worden op dinsdag de groepen 4 en hoger (Paleis en 
Nassaulaan) op de foto gezet. Op maandagmiddag 9 sep-

tember is er na half 3 ’s middags de gelegenheid om broer-
tjes en zusjes op de foto te zetten. Dat gebeurt aan de 

Graaf Adolfstraat. Ouders zijn daarbij aanwezig. Eerst de 
schoolgaande broertjes en zusjes; daarna de allerjong-
sten… Er kan een wachtrij ontstaan; daarom is het belang-

rijk dat u aanwezig bent, zich verantwoordelijk voelt en 
toezicht houdt. Na enkele weken krijgt elke ouder een 

unieke digitale code waarmee bestellingen kunnen worden 
gedaan. Meer daarover in de volgende maandbrief.  

Leuk om te weten? Fyleine uit groep 7B heeft vorig school-

jaar meegedaan aan de Talentenmiddag fotografie op de 
Nassauschool. Met de gemaakte foto's konden de kinderen 

op eigen initiatief meedoen aan een fotowedstrijd van de 
fotografen die onze schoolfoto's maken. Fyleine heeft hier 
aan meegedaan en gewonnen!! Van harte! 

Alle data op een rijtje 

9 en 10 september Schoolfotograaf. 

9 - 11 september Informatieavonden in de klaslokalen 

Vrijdag 13 september Afsluiting Gouden Weken. 

Maandag 16 september Margedag, de school is gesloten (zie ook vakantierooster op web-

site). 

Vrijdag 20 september Uitgave volgende digitale maandbrief. 

http://www.nassauschool.nl/
https://nassauschool.nl/Documenten.aspx
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Documenten op www.nassauschool.nl 

De komende weken wordt de inhoud van een aantal 
documenten op de website aangepast aan het nieuwe 

schooljaar. Te denken valt aan de informatiegids, het 
jaar- en schoolplan. Het streven is dit voor oktober te 
hebben voltooid. Zijn op dit moment zaken voor u nog 

onduidelijk en wilt u snel meer weten, informeer dan 
bij de leerkracht. Deze helpt u verder op weg. 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 20 september 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchool.  
Kopij uiterlijk dinsdag 17 september 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 

Oude maandbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.  
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 
 

 
 

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 web-
site, 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. 

Contact: Tineke Langebeeke, CJG medewerker Oosterparkwijk – Centrum 
sociaal verpleegkundige JGZ; tineke.langebeeke@wij.groningen.nl, tel. 06 31631942 

Kalender 

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

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/
mailto:tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
http://www.nassauschool.nl/Kalender.aspx
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