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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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Januari 2020; we zijn begonnen, en hoe! 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 
het nieuwe jaar. Wat gaan de 
maanden januari en februari ons 

brengen op de Nassauschool?  
Twee zilveren weken (sociaal 

emotionele vorming) liggen 
inmiddels alweer achter ons en 
de talentenmiddagen dienen zich 

aan.  
De school besteedt eind januari 

aandacht aan poëzie, kijk ook op 
de website van de Stichting 

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), en er zijn 

landelijke stakingsacties.  
Ook worden er de komende weken een aantal landelijke CITO toetsen 

afgenomen om de leerontwikkeling van ieder kind goed in beeld te krijgen. Gevolgd door een 
rapport (vrijdag 14 februari) en een tienminuten-oudergesprek (week 24 - 28 februari). U 
ontvangt te zijner tijd een uitnodiging via SocialSchools.  

Ten slotte: vanaf 3 februari start er een nieuwe instroomgroep in het speellokaal (Paviljoen). 
Alle kleuters die de komende maanden 4 jaar worden, kunnen daar terecht! Graag hadden we 

een ander lokaal voor deze “nieuwkomers” uitgekozen, maar helaas was er geen alternatief. 
Gelukkig is het zowel bij de gemeente als bij het schoolbestuur duidelijk dat de Nassau met 

een ruimtegebrek worstelt en dat er in samenwerking met meerdere partijen gezocht wordt 
naar structurele oplossingen. U wordt op de hoogte gehouden! 

Wat? Alweer een landelijke stakingsactie; kan dat niet anders? 

De Nassau gaat twee dagen dicht; 30 en 31 januari 2020! Buiten de jaarplanning om. Volgende 
week op donderdag en vrijdag! U wordt als ouder (opnieuw) geconfronteerd met de onrust en 
wanorde die er op dit moment in onderwijsland heerst. Een staking is onhandig voor ouders en 
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ongelukkig voor iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt. Een gekke situatie die 

eigenlijk niet zou moeten. Het doet geen recht aan leerlingen! Ze verdienen meer. Excuses 
voor het ongemak!  

Waarom dan toch? Er zijn nieuwe afspraken gemaakt 
in de CAO, maar blijkbaar brengt dat de rust niet 

terug. Meer structureel geld is nodig maar niet de 
totale oplossing. Het is een kwestie van lange adem.  
Het lijkt of de kwetsbaarheid van iedere 

schoolorganisatie met de dag groter wordt… 
Wanneer is de bodem bereikt? Wanneer is er geen 

oplossing meer voor een alledaags probleem? Een 
nieuwe instroomgroep? Zwangerschapsverlof? Een 
zieke leerkracht? De paniek slaat snel toe! Er is een 

enorm personeelstekort! Hoe dan verder? En wat 
doet dit alles met de kwaliteit van ons onderwijs in 

de breedste zin?  
Het vraagt waarschijnlijk om een totaal andere kijk op de zaak. De politiek is aan zet! Wegkijken 
en vooruitschuiven naar de toekomst kan niet meer. Het onderwijs verdient meer! Met passie 

en betrokkenheid, open en nieuwsgierig! Op de stakingsdagen gaat een groot deel van team 
naar de georganiseerde vakbondsactiviteiten in de Stad en tevens met elkaar in gesprek. Wat 

hebben we (vanuit onze eigen kracht) aan invloed en mogelijkheden om de keuzes te (laten) 
maken die wel werken? We geven niet op! Nooit! En we hopen op heel veel andere schooldagen 
nu en in de toekomst wel het verschil te kunnen maken voor uw kind en al onze leerlingen. 

Cees Aandewiel 

Op zoek naar wat werkt!  

Oplossingen vinden voor een 

toekomstbestendige aanpak van ons 
onderwijs? Daarom gaat het schoolteam 

op de margedag van 5 februari in gesprek 
met filosoof en gedragswetenschapper Jan 
Brandsen.  

Nieuwsgierig? https://www.janbransen.nl. 
Wilt u er rekening mee houden dat deze 

woensdag de school voor de leerlingen 
(alweer!) gesloten is? En dat is een 
toevallige maar tegelijk ongelukkige 

samenloop van omstandigheden. 

Kalender 

24 januari Start nieuwe ronde talentenmiddagen  

30 en 31 januari Landelijke stakingsactie; de school is gesloten 

3 februari Start instroomgroep kleuters in Paviljoen 

 Aandacht voor de week van de poëzie 

5 februari Margedag, school voor leerlingen gesloten (zie jaarplanning) 

7 februari Uitgave volgende maandbrief 

14 februari Uitgifte leerlingrapport 

17 - 21 februari Voorjaarsvakantie 
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Nieuws van de MR 

Op de foto zie je de zeven leden 
van de medezeggenschapsraad 

(MR) van de Nassauschool.  
In de MR zitten ouders en 
leerkrachten. We bespreken zo’n 6 

keer per jaar onderwerpen die er 
voor de hele school toe doen. Dat 

is bijvoorbeeld het lerarentekort, 
huisvesting en het pestprotocol. 
Regelmatig zit Cees Aandewiel, de 

directeur van de Nassauschool, bij 
de vergadering voor overleg. De 

Nassauschool is lid van de 
Vereniging Christelijk Onderwijs 
Groningen (VCOG). Enkele leden 

van de MR vertegenwoordigen de 
Nassauschool daar in de Gemeen-

schappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR). Zo proberen we de 
stem te zijn van wat er leeft bij de kinderen, ouders en leraren van de Nassauschool.  

Dat brengt ons op het volgende: We vinden het belangrijk te horen wat er leeft bij kinderen, 
ouders en het personeel. Daarom streven we ernaar de komende tijd vóór elke MR-vergadering 

een berichtje via SocialSchools te versturen met een vraag/enquête waar je op kunt reageren. 
Zo hopen we de stemmen van zoveel mogelijk ouders te kunnen ‘horen’. We zijn benieuwd of 
het werkt en horen natuurlijk graag van je als je ideeën voor nieuwe vragen hebt. We zijn 

online te bereiken via SocialSchools en mr@nassauschool.nl. 

Namens de kerstcommissie 

Met veel plezier kijkt het team van de Nassau terug op de kerstviering van 17 december 2019 

in de Nieuwe Kerk. We hopen dat alle kinderen en ouders ook zo genoten hebben van het 
samenzijn, het zingen van de liedjes en het luisteren naar de verhalen. Het bedrag dat 

opgehaald is tijdens de collecte bedraagt €1.196,03 en is bestemd voor het goede doel in 
Zambia (zie hieronder). Graag bedanken we de OR en alle ouders die geholpen hebben met 
voorbereiden en het versieren van de kerk. Mooi om te zien hoeveel ouders zich betrokken 

voelen! 

Naar aanleiding van de geldinzameling tijdens de kerstfeestviering 

Dit is een berichtje uit Zambia van Aart, Laura en Willem 

Brinks om jullie ONTZETTEND te BEDANKEN!!! Jullie 
hebben zo’n mooi bedrag opgehaald voor ons. Daar zijn 

we echt ongelooflijk blij mee!! Wij zijn in Zambia om te 
helpen het mooie Kamutamba Project verder te 

ontwikkelen.  
We verhuren huisjes (zie foto), hebben een klein winkeltje, 
een moestuin en we houden kippen. Al het geld dat we 

verdienen met deze drie dingen geven we aan het lokale 
ziekenhuis. Er is namelijk altijd een tekort aan medicijnen 

en andere zaken die heel hard nodig zijn.  

 
Hedzer , Pieter , Jannes , Gemma, Yvonne , Alexandra en Yvonne (voorzitter). 
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Zoals jullie misschien weten ligt Zambia in Afrika en 

daar is het heel warm. De mensen die onze huisjes 
huren willen dus graag douchen. Helaas is het niet zo 

zoals in Nederland, dat als je de kraan open doet er 
altijd water is. Heel vaak hebben we geen water, 

soms wel dagen achter elkaar. Het geld wat we van 
jullie hebben gekregen wordt gebruikt om een grote 
tank te kopen om water in te bewaren.  

Nogmaals heel erg bedankt dat jullie hieraan 
bijgedragen hebben!! 

Ingezonden: Help de vogels 

Op zaterdag 25 januari is er weer een (gratis) activiteit van Stichting 
Het Groninger Landschap in bezoekerscentrum Reitdiep, “Help de 

vogels”. Tussen 14:00 en 16:00 uur kun je vogelvoer maken en 
meenemen voor in jouw tuin of op je balkon.  
Op zaterdag 9 februari kun je je kennis over de natuur testen of 

verder uitbreiden: via het “Rad van natuur” mag je allerlei natuur-
opdrachtjes uitvoeren. Ook gratis! 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 7 februari 2020 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 4 februari 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. 
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