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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 
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Samen maken we de school 

Het nieuwe schooljaar is al aardig op stoom gekomen. De eerste 

vergaderingen binnen het team, de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad zijn geweest. Activiteitenroosters klaar; taken 
verdeeld en planningen gemaakt.  

Maar… we merken allemaal, zowel ouders als leerkrachten, dat het 
primair onderwijs onder druk staat. De landelijke tendens: Te weinig 

leerkrachten, geen invallers en een oudergeleding die ook een drukke 
agenda heeft. Hoe valt het allemaal nog samen te regelen? Een vraag 
waar niet 1, 2, 3 een antwoord op te geven is. Afwachten dan maar tot 

de oplossing vanzelf komt?  
Nee! We spreken dit naar elkaar uit: Ouders en 

leerkrachten maken samen de school. Ouders 
hebben de school nodig! En het team heeft u 
nodig! Om allerlei buitenschoolse activiteiten 

goed te laten verlopen. Om kinderen “leuke” extra 
(succes)ervaringen via de school te laten ervaren. Maar, dat lukt het 
team van de Nassau niet alleen. Kortom: HELPT U ONS!  

Vacatures 

Vanaf volgende week ziet u een overzicht van “vacatures” 
op een symbolische vacaturemuur op één van de ruiten 

van het Paviljoen aan de Graaf Adolfstraat.  
U kunt denken aan: hulp bij de Plantsoenloop, 
A4-daagse, Kerstviering, Sinterklaas enz. In de hoop dat 

de inschrijflijsten niet leeg blijven. Want anders…  
Ach, het zou jammer zijn als de leerlingen de dupe worden en 

al die bijzondere dingen op school als een nachtkaars uitgaan! Kortom: als we allemaal een 
steentje bijdragen, gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen en niet wegkijken, dan moet 
het lukken!  

Een vriendelijk bedoelde groet namens de voorzitters van de MR, OR en de Nassau-
schoolleiding. 

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


MAANDBRIEF NR. 3 11 OKTOBER 2019 

 

 

 
 

  

2 info@nassauschool.nl 

www.nassauschool.nl 

Goed gedaan 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen heeft de Nassauschool de eerste weken van 
dit schooljaar intensief gewerkt aan ”De Gouden weken”. Naast deze weken wordt er het hele 

jaar op de Nassauschool “sociaal-emotioneel” geleerd. Komende weken worden les 2 en 3 van 
de schoolbrede methode “Goed gedaan!” in alle klassen gegeven. De inhoud van beide lessen 
kunt u hieronder in een overzicht teruglezen. De inhoud van les 1 is tijdens “De Gouden weken” 

behandeld. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Om rekening mee te houden  

Woensdag 6 november: landelijke stakingsdag in het onderwijs?  
Op dit moment lijken er landelijke acties te komen op boven-

genoemde datum. Houd u het nieuws in de gaten?  
De kans is groot dat de scholen voor primair onderwijs deze dag 
gesloten zijn. Later meer! 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar en hij of zij is nog niet ingeschreven, zou u dan 
zo snel mogelijk contact willen opnemen met Marleen Vlaanderen? De instroom van vierjarigen 

gaat snel, merken we. Dat gegeven, in combinatie met weinig ruimte op en in school, maakt 
dat het voor ons van belang is om zo spoedig mogelijk in beeld te hebben hoeveel leerlingen 

we nog kunnen verwachten dit jaar. Contact opnemen kan via de mail: 
m.vlaanderen@vcog.nl of telefonisch: 050 – 360 40 60. 

Plantsoenloop 

Meedoen aan de Plantsoenloop op zaterdag 2 november? 
Ouders van leerlingen die willen deelnemen, kunnen via de site 
https://www.plantsoenloop.nl/ hun kind en eventueel zichzelf opgeven.  

Via SocialSchools ontvangt u later meer info over hoe de Nassauschool en 
de ouderraad bij dit evenement betrokken zijn. 

Het schoolplein en vandalisme 

Door vernielingen in avonduren, vakanties en weekenden op het 
plein en rond de school voldoet niet elk speeltoestel aan alle 

eisen rond veiligheid. Daarover vinden gesprekken plaats 
met de gemeente en de vereniging VCOG. Wie is 
verantwoordelijk en ook belangrijk; wie betaalt de 

schade en regelt de reparaties?  
Voor de medewerkers van de Nassauschool is het een 

enorme ergernis dat onbekenden (?) zo omgaan met 
onze “eigendommen”.  
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om weer tot 

een veilige en kindvriendelijke omgeving te komen. Tot 
die tijd is het kunstgras onder het Paleis en de speeltuin 

aan de achterzijde van het Paleis op openbaar terrein 
door de school als niet veilig voor de leerlingen 

beoordeeld. Als creatieve klussers de Nassau vrijwillig willen 

helpen om tijdelijk een aantal zaken provisorisch (goed genoeg 
voor een korte periode) aan te pakken, houdt de school zich 

aanbevolen. Meld het via info@nassauschool.nl o.v.v. “noodklus” en er wordt contact met u 
opgenomen. 

Spaaractie boekhandel Riemer 

Kijk op www.boekhandelriemer.nl/kinderboekenweek en op gratiskinderboekenschoolactie. 
De Nassau 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. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
mailto:m.vlaanderen@vcog.nl
https://www.plantsoenloop.nl/
mailto:info@nassauschool.nl
www.boekhandelriemer.nl/kinderboekenweek
https://view.publitas.com/boekhandel-riemer/gratiskinderboekenschoolactie2017/page/1
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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.  

Nog meer kinderboekenweek 

2 oktober is de kinderboekenweek begonnen. Een week die bedoeld is om 
kinderen enthousiast te maken voor het lezen van boeken. En wat motiveert 

nou meer dan je vader of moeder die enthousiast vertelt over een mooi, leuk of 
grappig boek.  

In “De grote vriendelijke podcast” bespreken 
recensenten Jaap Friso en Bas Maliepaard een 
aantal recente boeken of opvallende zaken uit 

de wereld van het kinderboek en interviewen 
aansluitend een schrijver, illustrator, vertaler, uitgever of een ander 

boekenmens. Leuk voor u als ouder om te luisteren en daarna: op naar de bieb 
of kinderboekhandel. 
Ga naar http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl, ook te vinden via de podcast 

app op de telefoon. 

De bijdrage voor de tussen-de-middag-opvang 

Tijdens de pauzes tussen de middag worden naast leerkrachten pedagogische medewerkers 
van de SKSG ingezet om de leerlingen die buitenspelen te begeleiden. Om deze medewerkers 

te kunnen inzetten, wordt jaarlijks een TMO bijdrage van elke ouder gevraagd.  
De automatische incasso "TMO bijdrage" wordt 25 oktober 2019 afgeschreven. Willen de ouders 

die de machtiging voor de "TMO bijdrage" nog niet hebben ingeleverd dit z.s.m. doen. Willen 
de ouders die geen gebruik maken van de automatische incasso, de bijdrage deze maand 
overmaken. 

Nieuw op de schoolwebsite 

De infogids is geüpdatet naar 2019-2020 en het pestprotocol is na twee jaar aangescherpt. U 
vindt deze documenten op de website onder de menuoptie “Documenten”. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
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Niet vergeten 

Van 21-25 oktober 2019 is de school gesloten in verband met de herfstvakantie.  

De vrijdag ervoor, 18 oktober 2019, is er een VCOG margedag. Alle 11 VCOG scholen 

waaronder vanzelfsprekend ook de Nassau zijn die dag gesloten. Er is voor de ruim 300 
werknemers een studiedag met het thema “werkgeluk” in Martini Plaza! 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 8 november 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 5 november 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. 

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