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Wat er in de samenleving speelt, speelt ook op school… 

Dacht de Nassau net 
het “loden-leidingen-
probleem" achter zich 

te kunnen laten, kon-
digt zich het volgende 

“gevaar” aan: het 
Coronavirus. Op het 
moment dat deze tekst 

wordt opgesteld (dins-
dag 10 maart 2020) is 

Groningen nog de enige provincie in Nederland waar geen besmetting 
heeft plaatsgevonden (bron: RIVM). Maar geldt dat ook nog op het 
moment dat u deze maandbrief onder ogen krijgt? Waarschijnlijk op 

donderdag 12 of vrijdag 13 maart? Kortom: de situatie verandert snel 
en de berichtgeving volgt in een rap tempo.  

De gemeente Groningen, de verschillende 
onderwijsbesturen in de Stad en de landelijke overheid 
hebben zo hun gezamenlijke afspraken en protocollen. De 

verschillende media houden u op de hoogte.  
Mocht er schoolspecifieke informatie met u gedeeld 

moeten worden, dan ontvangt u een extra SocialSchool 
bericht. En laten we van harte hopen dat “uitjes en 

excursies”, zoals bezoekjes aan de dansschool, de tuintjes en kerken 
in de omgeving, gewoon door blijven gaan. Om maar niet te 
spreken van de grotere activiteiten die in de maanden april en mei 

spelen: koningsspelen, sporttoernooien, CKV weken, 
avondvierdaagse, schoolreizen en meer. We houden u op de 

hoogte. En mocht u specifieke vragen hebben, dan weet u de 
Nassauschool te vinden, toch? 

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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Wat zijn de plannen van de school op het gebied van onderwijsontwikkeling?? 

Het team is aan het onderzoeken welke nieuwe rekenmethode 
het beste bij onze leerlingen past. Daarvoor worden scholen 

bezocht, proeflessen uitgeprobeerd en gasten uitgenodigd die 
extra informatie kunnen geven. Het doel: een nieuwe 
rekenmethode in het schooljaar 2020-2021. 

Ook zullen er dan per die datum nieuwe leerlingrapporten zijn 
samengesteld. Met daarin een mooi evenwicht tussen harde 

data (cijfers) en "zachte” verwoordingen van het kindbeeld en 
de specifieke vaardigheden.  
Daarnaast investeren we 

enorm in ICT-middelen. Er 
komt een nieuw wifi-

netwerk in alle gebouwen, 
en wordt er heel veel 
nieuwe hardware besteld 

(desktops, tablets en 
laptops). Ook zullen de meeste digiborden aan de wand van 

elk lokaal worden vervangen. Dat zullen de leerlingen natuurlijk 
gaan merken. En u dus ook! De bedoeling is dit allemaal in de maand 
mei te realiseren. 

De Nassau sluit zich aan bij de cultuurprofielscholen in Nederland  

Zie ook https://www.cultuurprofielscholen.nl. 
Er is in de afgelopen tijd een heuse 

visitatiecommissie op bezoek geweest en de 
school is “toegelaten”. Met enige trots kunnen 

we nu verder werken aan ons bijzondere 
profiel dat heel goed past bij de bewoners van 
de Oranjewijk en omgeving, zo dicht bij de 

binnenstad en het Noorderplantsoen!  
Enkele opmerkingen die in het eindrapport van de jury stonden: 

• De indruk is heel positief; de sfeer in de klassen, op de gang en in de 
lerarenkamer is prettig. De school is veelkleurig in activiteiten, in aankleding 
en inrichting.  

• Het cultuurplan 2019-2023 van de Nassau leest heel prettig en is naast een 
bewijs dat de school een cultuurschool is, ook een ambitieus plan. “We willen 

met ons cultuuronderwijs bijdragen aan het vermogen van kinderen relaties 
te zien en te begrijpen in dynamische systemen.”  

• Er is een uitgebreid jaarprogramma en samenwerking met diverse kunst en 

cultuurpartners; horizontale en verticale leerlijnen; en er zijn voldoende 
onderwijsuren beschikbaar. De ouderraad draagt bij in budget! 

• De leerlingen staan centraal en worden ook bevraagd en betrokken. Zo zijn 
er ook twee leerlingenraden. Het onderwijs is gericht op het stimuleren van 

de leerlingen in de groei van hun cultureel (zelf)bewustzijn en hun vermogen 
dat te uiten. 

Wat dit alles precies gaat betekenen in ons dagelijkse herkenbaarheid, zult u de 

komende maanden merken… 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.cultuurprofielscholen.nl/
https://www.cultuurprofielscholen.nl
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Een vooraankondiging van de K&C-commissie: de Kunst & Cultuurweken… 

Onze geliefde Kunst- & Cultuurweken komen er binnenkort 
weer aan! Dit keer is het thema 'Beeld & Geluid'. We hebben er 

als ondertitel “nieuwe media” aan gegeven. De weken worden 
gevuld met museumbezoek, kunstenaars in de klas en allerlei 
activiteiten op het gebied van vloggen, bloggen, animatie, 

digitale muziek e.d. Deze kunstzinnige periode is van woensdag 
1 april tot en met woensdag 20 mei. We sluiten af met een 

tentoonstelling op woensdag 20 mei tussen 17:00 en 19:00 uur 
aan de Graaf Adolfstraat. Feest, als jullie allemaal komen!!  
We kunnen jullie inzet goed gebruiken! Wie heeft er 

beroepshalve (of als hobby) iets met nieuwe media en kan ons 
helpen in het meedenken, voorbereiden en/of uitvoeren van 

mooie workshops? Fijn als je contact wilt leggen met de leerkracht van je kind. Misschien vind 
je het leuk om de handen uit de mouwen te steken op de dag van de afsluiting? Tafels 
klaarzetten, lampjes ophangen e.d. Zoek dan contact met Judith Plaggemars van de Ouderraad, 

via 0624596623 of e-mail: juudjansen@hotmail.com. 

En verder om alvast te onthouden 

3 april: Verzending volgende maandbrief 

17 april: Koningsspelen voor de groepen 1 en 2 op het schoolplein.  
Info volgt later. 

1 augustus: Rookverbod op en rond het schoolplein. 

Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van 
primair onderwijs tot en met mbo's en universiteiten. “Zien 

roken doet roken” en het schoolplein en de directie 
leeromgeving moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. 

In 2040 willen we een rookvrije generatie. Samen met het 
Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland 
Rookvrij wordt naar dit doel toegewerkt. Helpt u mee? 

Koala-actie in de bovenbouw  

In de bovenbouw hebben de leerlingen de 
afgelopen periode bij het vak 

“Topondernemers” gewerkt met het thema 
“Van A tot Z”.  

De A is van Australië. Een land waar de 
afgelopen maanden veel bosbranden zijn 
geweest.  

Vijf meiden van groep 7b trokken dit zich 
erg aan en wilden graag geld inzamelen 

voor de koala’s die door de natuurramp 
getroffen zijn. Ze hebben geld opgehaald in 

de bovenbouwklassen. Ze hebben een 
mooie presentatie en een thematafel in de 
gang gemaakt. Hier konden de leerlingen 

van de bovenbouw geld doneren. Er is maar liefst €100,00 gedoneerd voor de koala’s! Een 
prachtig mooi bedrag!  

Dit bedrag is gestort op de rekening van het Wereld Natuur Fonds ten behoeve van de koala’s!  
Goed gedaan Emma, Robin, Fyleine, Thailia en Elisa! 

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

Namens de ouderraad vragen we graag uw aandacht voor de 
weggeefkast van de Nassauschool.  

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).  
De laatste tijd staat de kast vol boeken. Neem er gerust eens 
eentje mee om (voor) te lezen! Het zou leuk zijn als er ook 

speelgoed in komt te staan. Zijn uw kinderen ergens mee 
uitgespeeld, maar ziet het er nog prima uit? Zet het in de 

weggeefkast! 

De volgende maandbrief 

wordt op vrijdag 3 april 2020 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  

Kopij uiterlijk dinsdag 31 maart 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
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