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Graaf Adolfstraat 73 

9717 ED Groningen 
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De eerste maand 

Dit is de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2019-

2020; de eerste maand zit er al weer op! De 
"Nassauschool" is inmiddels in volle gang.  
De infoavonden zijn geweest; de gouden weken 

afgesloten en alle leerlingen en groepen zijn door de 
fotograaf voor de eeuwigheid vastgelegd.  

Binnenkort krijgt u bericht over de wijze waarop u de 
foto's van uw kind(eren) kunt bestellen. U ontvangt 
dan een digitale code om, indien gewenst, via de 

website http://www.schoolbeeld.nl uw opgaven te 
doen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid binnen twee 

weken gebeuren. Via SocialSchools krijgt u een 
herinnering toegestuurd.  

Kinderboekenweek 2019 

Op de Nassau zal er in elke groep traditioneel weer veel aandacht zijn voor dit landelijke 
project: https://www.kinderboekenweek.nl/, dit keer met het thema “Reis mee”. In de groepen 

5 t/m 8 sluit het onderwerp perfect aan bij het thema “Reizen” uit de methode Topondernemers, 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
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een gecombineerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zoals 

iedereen die van de eigen schooltijd kent.  
Maar ook in de onderbouwgroepen zullen 

verschillende activiteiten plaatsvinden rondom 
de promotie van boeken en het leesonderwijs. 

Want lezen is gewoon leuk! 
Op donderdag 17 oktober om 8:45 uur wordt de 
Kinderboekenweek met alle kinderen van de 

school afgesloten op het plein aan de Graaf 
Adolfstraat. Hierbij zijn ouders van harte 

welkom. 
Net als voorgaande jaren wordt er ook weer een 
boeken(ruil)markt gehouden. Voor de groepen 4 

t/m 8 op woensdag 9 oktober aan de Graaf 
Adolfstraat. En de groepen 2 en 3 doen dat op 

donderdag 10 oktober, tussen 9:00 uur en 
10:00 uur in het Monument. Verdere informatie ontvangt u van de leerkracht. 

Spaaractie boekhandel Riemer  

Kijk op www.boekhandelriemer.nl/kinderboekenweek en op gratiskinderboekenschoolactie.  
De school van uw kinderen is ook dit jaar weer 
een samenwerking aangegaan met boekhandel 

Riemer in de stad. Wanneer u in deze 
boekhandel in de Kinderboekenweek een 

kinderboek koopt, ontvangt de school een 
tegoed om de schoolbieb aan te vullen. Hoe? 
Het werkt simpel. 

Bij aankoop van een kinderboek ontvangt u een 
kassabon. Deze kassabon levert u in bij de 

leerkracht van de klas. Over 20% van het 
totaalbedrag ontvangt de school een tegoed 
voor de schoolbibliotheek.  

En leuk om te weten: tijdens de 
Kinderboekenweek worden er in de boekhandel leuke activiteiten georganiseerd en is er een 

gruwelijk enge speurtocht door de winkel. Al met al meer dan een bezoek waard! 

Leestip: Kijk ook eens op Yoleo, een site voor digitale boeken  

Het is mogelijk om de eigen bibliotheekpas te koppelen aan het 

programma Yoleo. Op deze manier is het mogelijk boeken op 
computer, IPad of een andere tablet te lezen. De boeken kunnen 
ook hardop via de software worden voorgelezen. Meer 

informatie bij de bibliotheek of op www.yoleo.nl. 

mailto:info@nassauschool.nl
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Problemen in het onderwijs, lerarentekort en invalproblemen… 

Bovenstaande landelijke tendens is 
ook zichtbaar in Groningen Stad. Dit 

betekent voor de Nassauschool dat bij 
ziekte van een meester of juf er vaak 
ter plekke (en dus ad hoc) gekeken 

wordt wat de (on)mogelijkheden zijn. 
In een beperkt aantal gevallen kan 

dat "opsplitsen" betekenen. Maar 
mochten alle mogelijke oplossingen 
niet werkbaar zijn, dan zal een 

getroffen groep op zo’n ziektedag 
geen les kunnen krijgen. U wordt dan 

door de school op de hoogte gebracht 
via een Socialschools-bericht. De 
Nassau en de Medezeggenschapsraad 

van de school realiseren zich dat het 
bovengenoemde een zwaktebod is, 

maar een andere keuze is er niet.  
In principe zal nooit op de ochtend zelf besloten worden een klaslokaal gesloten te houden. In 
de meest voorkomende gevallen hoort u dat een dag of avond van tevoren. 

Goed om te weten 

De conciërge van de school, meester Arnold, is al een aantal weken ziek. En de verwachting is 
dat dit nog wel een flinke periode zo blijven. De arts raadt hem aan “een pas op de plaats te 

maken”; het is op dit moment even allemaal te veel.  
Gelukkig neemt Frank de ziektedagen 

volledig van hem over. En dat is 
handig voor een school met twee 
monumentale gebouwen en daardoor 

veel onderhoud.  
Dus mocht u zich afvragen wie die 

meneer is die dagelijks op school de 
klussen voor zijn rekening neemt? 
Conciërge Frank!  

En hebt u een vraag? Frank weet 
inmiddels al bijzonder veel over het 

reilen en zeilen van de Nassau!  
Tenslotte: via deze weg wenst het 
team Arnold het allerbeste toe! 

Beterschap! 

mailto:info@nassauschool.nl
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De vrijwillige ouderbijdrage 

De automatische incasso “Ouderbijdrage” wordt 26 september 2019 van uw rekening 
afgeschreven. Willen de ouders die de 

"Machtiging Ouderbijdrage" nog niet hebben 
ingeleverd dit z.s.m. doen. Ouders die geen 
gebruik maken van de Automatische Incasso 

kunnen de bijdrage overmaken naar 
rekening NL66 RABO 0329 4345 35 t.n.v. 

Nassauschool, o.v.v. de naam en groep van 
uw kind. 
Hebt u een brief ontvangen van de 

Gemeente Groningen betreffende 
“vergoeding ouderbijdrage schoolfonds 

2019-2020”, dan graag zo spoedig mogelijk 
deze brief leveren bij de administratie aan de Nassaulaan (Gonda Brinker) op dinsdag of 
donderdag. 

De weggeefkast van de Nassauschool  

Graag vragen we jullie aandacht hiervoor.  
Deze kast is bedoeld om gebruikt speelgoed, boeken of dvd’s in te zetten 

die nog prima een ronde mee kunnen en waarmee dus iemand anders 
blij gemaakt kan worden. De weggeefkast is bedoeld voor de leerlingen, 

maar graag onder toezicht van de ouders!  
De kast staat in Het Paleis, als je de trap opgaat, bij binnenkomst 
meteen rechts (locatie Graaf Adolfstraat). Het is leuk als er ook 

speelgoed voor jongere kinderen in komt te staan.  
Dit is een initiatief van de ouderraad van de Nassauschool. 

Schaakcursus op de Nassauschool!! 

Ook dit jaar wordt er weer een schaakcursus op de Nassauschool gegeven. Iedereen vanaf 
groep 3 mag hier aan meedoen. De cursus begint 

op woensdag 2 oktober 2019 en duurt 12 lessen. 
De schaaklessen vinden elke woensdag plaats van 
13:00 tot 14:00 uur. De schaakcursus wordt 

gehouden in een klaslokaal op de 1e verdieping van 
het hoofdgebouw. 

Na de 12 lessen is er een vervolgcursus van weer 
12 lessen. 
Er wordt les gegeven aan de hand van de 

stappenmethode van de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond (KNSB).  

Sommige kinderen hebben al eerder meegedaan 
aan de schaakcursus en zijn in het bezit van een 

schaakdiploma stap 1. Zij kunnen verder met stap 
2. Om te oefenen krijgt iedereen een eigen werkboek. Daarnaast worden in elke les natuurlijk 
veel partijtjes gespeeld voor de “interne” competitie. Ook zijn er een paar leuke toernooitjes in 

de cursus opgenomen. Aan het eind kan iedereen zijn schaakdiploma halen. De kosten voor de 
cursus bedragen 25 euro. Dit bedrag kan op de eerste les worden betaald. Als je wilt meedoen, 

geef dan je naam, je groep en het schaakdiploma dat je eventueel al in bezit hebt, door aan 
de schaakmeester Hiddo Zuiderweg. E-mail: superhiddo@hetnet.nl. 

mailto:info@nassauschool.nl
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Alle data op een rijtje 

Donderdag 26 september Automatische incasso “Ouderbijdrage” 

Woensdag 2 t/m zondag 13 oktober Kinderboekenweek 

Woensdag 9 oktober Boeken(ruil)markt groepen 4 t/m 8 

Donderdag 10 oktober Boeken(ruil)markt groepen 2 en 3 

Vrijdag 11 oktober Uitgave volgende digitale maandbrief 

Donderdag 17 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie 

 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 11 oktober 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 8 oktober 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 
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. 

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. 
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