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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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De feestmaand december 

De maand december komt 

eraan. De school bereidt 
zich voor op het kerstfeest 
2019. Er worden verhalen 

verteld die passen bij het 
Adventsthema “Vrede is 

dichtbij” en de vieringen in 
de Nieuwe Kerk op 
dinsdagavond 17 december 

worden voorbereid. 
December: een mooie tijd 

vol verwachting en 
verbeelding. Momenten om 
met elkaar te vieren en 

uitgebreid bij stil te staan. Laten we elkaar dat gunnen. Een fijne tijd 
voor iedereen gewenst! 

Samen staan we sterk! 

In Amsterdam gaan scholen een week op slot. Om na te 
denken over de grote problemen in het onderwijs en 

(on)mogelijke oplossingen.  
Groningen is niet Amsterdam. Maar ook de Nassauschool 
ervaart dagelijks dezelfde problematiek. En u als ouder hebt 

ook te maken met de gevolgen, zoals extra Social 
Schoolberichten, lesuitval enz.….  

Wat is het dan opbeurend dat er van uw kant begrip wordt 
getoond voor de situatie en soms gevraagd en ongevraagd 

wordt meegedacht aan het vinden van een passend alternatief. 
We vormen een gemeenschap met gezamenlijke belangen. Dat geeft een ruggensteun. Dank 
daarvoor! 

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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Een bericht van de sinterklaascommissie  

Sint is twee weken geleden per stoomtrein in Nederland 
gearriveerd. Hoe hij donderdag 5 december zijn entree op de 

Nassauschool (locatie Graaf Adolf) maakt, blijft nog een vraag. 
De leerkrachten en enkele leden van de ouderraad zijn al een 
poosje bezig met de nodige voorbereidingen. De hele school 

verheugt zich op zijn komst. En u, ouder van de school, bent 
van harte uitgenodigd om bij de feestelijke aankomst van 

Sinterklaas en zijn veegpieten om circa kwart voor 9 aanwezig 
te zijn. De kinderen staan op het voetpad rondom het 
schoolterrein en u mag aan de overzijde van de weg de Sint 

ook opwachten. Vervolgens gaat iedereen naar het plein. Hier 
staan de leerlingen vooraan en u komt “op de achtergrond”.  

Na de officiële ontvangst gaan alle leerlingen naar hun eigen 
lokaal. In het versierde Paviljoen zullen de Sint en zijn pieten 
de onderbouwgroepen ontvangen. De andere klassen worden 

in hun eigen lokaal bezocht.  
Er is voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een 

groepscadeau en in de andere groepen wordt het vast een 
dolle boel met surprises en presentjes. Bij dit feest horen ook 
de traditionele traktaties waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met leerlingen die bepaalde etenswaren niet 
mogen nuttigen. Kortom: Wij zijn er klaar voor en zien uit naar 

een feestelijke dag! 

De donkere dagen voor Kerst… 

Afgelopen week bezocht de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Groningen onze school om zaken te bespreken met 
het hele schoolteam over schoolverzuim. Een groter probleem in 
het voortgezet onderwijs (spijbelen), maar ook steeds meer een 

zorg voor de basisschool. Waar ging het gesprek over? U kunt 
denken aan te laat komen, tijdig ziekmelden, verlof aanvragen 

en de administratie daaromtrent. Wat voor iedere ouder 
belangrijk is: ziekmeldingen dienen voor half 9 plaats te vinden 
via het formulier op de website. De school begint om half 9 met 

een inloop vanaf kwart over 8. De Nassau heeft een verplichting 
bij herhaald te laatkomen (ook al is het maar 5 minuten; echt!) 

dit te melden bij de gemeente en vervolgens ook bij DUO. En te 
laat is dus direct na 8:30 uur.  
Voor de wijze waarop buitengewoon verlof moet worden 

aangevraagd en de regels die daar betrekking op hebben, 
verwijs ik naar de website van de school. Menuoptie 

“Documenten” en vervolgens “Stroomschema buitengewoon 
verlof”. De school is verplicht luxeverlof (verlengen van vakanties) te melden. 

De school verwacht dat u als ouder het goede voorbeeld geeft voor uw kind en uw 
verantwoordelijkheid neemt. Ook zal het team en de directie u persoonlijk melden wanneer er 
door ouders geen rekening gehouden wordt met het bovenstaande.  

Zo moeilijk hoeft het toch ook niet te zijn? Graag uw aandacht en medewerking! 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Stroomschema%20verlof.pdf
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Stroomschema%20verlof.pdf
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Kerst 2019, de school is te gast in de Nieuwe Kerk! 

Op dinsdag 17 december worden de kerstvieringen in de Nieuwe Kerk gehouden. De school 
vindt het belangrijk vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit om minimaal een keer in de 

hele basisschoolperiode met al onze leerlingen kerst te vieren in een kerk samen met de ouders. 
En de Nieuwe Kerk is vlakbij; dus wat let ons. Maar in verband met veiligheidsvoorschriften in 
de kerk kan die viering niet in een keer. En helaas ook niet in twee vieringen. Het team heeft 

de volgende indeling gemaakt: 
17:30 - 18:00 uur: kerstfeest voor de groepen 1 en 2 (kort en aangepast).  

18:30 - 19:15 uur: viering voor de groepen 3 - 5. 
19:45 - 20:30 uur: een soortgelijk programma voor de groepen 6 - 8. 
Drie vieringen vraagt nogal wat van het team, maar ook van de ouders. De school hoopt dat u 

rekening kunt houden met 
deze tijden. In verband met uw 

aanwezigheid, maar ook met 
het brengen en halen van de 
kinderen. U zult in sommige 

situaties wellicht een keuze 
tussen verschillende vieringen 

moeten maken of het gezin 
moeten opsplitsen. Daar 
ontkomen we niet aan. Maar 

de kerstcommissiegroep denkt 
zo wel alle leerlingen een 

onvergetelijke viering te 
kunnen aanbieden. In de 
volgende nieuwsbrief meer 

over deze vieringen. Wilt u een 
jonger schoolgaand kind 

aanwezig laten zijn bij een 
andere viering van een oudere 
broer of zus? Dat is geen 

probleem. Dat kan dan onder de "vleugels” van de ouder(s) zelf. Dus in de kerkbanken naast 
u. Leerlingen voor wie de viering sowieso bestemd is, zitten voor in de kerk bij hun eigen 

leerkracht.  
Omdat 17 december wel een erg volle dag wordt, en er ook nog een flink aantal 
voorbereidingen in de kerk zijn, wordt voorgesteld de eindtijd 's middags op 13.00 uur vast 

te stellen. De school sluit dus eerder. Wij hopen dat u daar zoveel mogelijk rekening mee kunt 
houden. Lukt dit niet, wilt u dit dan tijdig aangeven bij de leerkracht? Wie weet vinden we dan 

een creatieve oplossing. De leerkrachten zijn namelijk 's middags bijna allemaal in de kerk 
aanwezig en kunnen zich moeilijk opsplitsen. Het vraagt een hele organisatie, maar dat heeft 

het team ervoor over.  
In de volgende maandbrief meer over de vieringen. 

Social Schools 

Belangrijke schoolberichten inclusief maandbrieven worden u toegestuurd via ons ouderportal 
Social Schools. Heeft u nog geen account, of wilt u een extra account toevoegen, dan kan dit 
met de activatiecode in Social Schools. De activatiecode kunt u opvragen bij de leerkracht van 

uw kind. Verdere uitleg staat in deze link: Ik-heb-een-brief-ontvangen-met-een-koppelcode.  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360002601772-Ik-heb-een-brief-ontvangen-met-een-koppelcode
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Klussengroepen, een vervolg 

In de vorige maandbrief stond een algemeen overzicht van de klussen waarvoor ouders zich 
hadden opgegeven.  

En de eerste resultaten zijn er al. Enkele vaders en moeders hebben op eigen initiatief 
hinderlijke boomwortels onder het tegelplein aan de Nassaulaan verwijderd, 

sinterklaasvoorbereidingen getroffen, een schoonmaakmiddag in het Monument georganiseerd 
en een speeltoestel gerepareerd. En er staat nog meer op de rol. Wat fijn en proactief die 
betrokkenheid. Deze week nog ontvangt elke “klussenouder” het verzoek of er bezwaren zijn 

om in klein comité e-mailadressen uit te wisselen, want dan worden afspraken nog sneller 
gemaakt en zijn de lijntjes nog korter. Kortom: u hoort nog van school. En als er ouders ook 

hun handen uit de mouwen willen steken maar een en ander gemist hebben? Welkom. Reageer 
naar info@nassauschool.nl. 

Enkele data om te onthouden 

Sinterklaasviering op donderdag 5 december. 
Kerstfeestvieringen op dinsdag 17 december. 
Vrijdag 20 december is de school gesloten; de kerstvakantie begint.  

Let op: donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020: mogelijk nieuwe staking in het onderwijs 
(later meer...). 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 13 december 2019 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 10 december 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 Informatie – 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
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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