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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-Pelle-

kooren  

Banknummer van de Nas-

sauschool: 
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 volgende nieuwsbrief 

Wie wat waar, volgend jaar? 

In welke groep komt uw 

kind volgend jaar? En in 
welk lokaal? In welk gebouw 
en op welke locatie? En mis-

schien nog wel het allerbe-
langrijkste: welke juf of 

meester begeleidt welke 
leerlingen?  

Op al deze vragen probeert 
het team op dit moment een 
passend antwoord te geven. 

Het volgende is al bekend: 
de Nassau start net als dit 

jaar met 19 groepen en on-
geveer 460 leerlingen. Dat 
is een groepsgemiddelde 

van 24 per klas. De meeste 
groepen gaan een op een door. En dit betekent dat de drie groepen 2 volgend jaar drie groepen 

3 worden; en groep 3-4 wordt 4-5; groep 6 wordt 7 enz. Veel groepssamenstellingen zullen 
dus komend jaar hetzelfde blijven; dat geeft rust.  

De groepen 6, 7 en 8 krijgen les aan de Nassaulaan bij het Noorderplantsoen. De jongste 

kleuters blijven in de Oranjeboog en de groepen 2 en 3 zijn in het Monument. En de leerlingen 
van 4 en 5 zitten in het Paleis. Er komt een verandering ten opzichte van dit jaar: de start is 

met twee groepen 1 en één groep 1-2. Daar zal dus iets “geschoven” worden. Maar mocht dit 
betrekking hebben op uw kind (groep 1-2), dan ontvangt u daar tijdig een bericht over van de 
groepsleerkracht. 

In de volgende nieuwsbrief krijgt u een overzicht van welke leerkracht welke klas voor zijn/haar 
verantwoordelijkheid neemt. Dus nog even geduld.  

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
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Afsluiting kunst- en cultuurweken 2021  

Op woensdag 9 juni is de afsluiting van de kunst- en cultuurweken 2021. Na weken onder-
zoeken, ontdekken, ervaren en leren, in en over ons Noorderplantsoen, delen we graag met 

alle ouders onze vondsten en werken. Op woensdag 9 juni, van 17 tot 19 uur, is daarom onze 
Pop-up PlantsoenPresentatie in het Noorderplantsoen. 

Ieder kan op eigen gelegenheid, eigen tijd en eigen verantwoordelijkheid (denk aan Covid 19) 
de verschillende presentaties bekijken. Een papieren plattegrond volgt via de kinderen; handig 
voor onderweg. Graag zien we u allemaal dan! Maar nogmaals: het is uw keuze! In deze link 

ziet u de digitale uitnodiging: https://www.youtube.com/watch?v=RW5QQ9Mf7x8. 

Dinsdag 1 juni 2021 

Afgelopen dinsdag, 1 juni was de Nassau voor leerlingen gesloten. Er stond een studiedag op 

de planning over kindgericht onderwijs. De teambijeenkomst was in de buitenlucht i.v.m. de 
veiligheidsmaatregelen rond corona. Het weer werkte enorm mee. Hieronder een “sfeer im-

pressie". Buitenonderwijs is zo gek nog niet. Het ging onder andere over: hoge verwachtingen, 
samenwerken, fouten durven maken, hoge moraal, hoge betrokkenheid en hoge resultaten.  

 
Op de volgende pagina ter informatie wat theoretische achtergrond over basis- en specifieke 
kenmerken en alles wat daar tussenin zit. De komende jaren zet de school vol in op de brede 

ontwikkeling van ieder kind (en elk teamlid). Het wordt een uitdaging; leren als volwassene; 
je kwetsbaar opstellen; maar die uitdaging gaan wij aan!  
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Animatie in de klas 

Groep 6a heeft meegedaan met een project "Animatie in de klas". 
Samen met filmmaker Pauline Los hebben ze op school gewerkt aan het maken van een ani-

matiefilmpje. Dit project ging uit van Filmhub Noord. 
Het eindresultaat is hier te bewonderen: https://www.youtube.com/watch?v=d0JbSuyq1Yg. 

Schoolreizen en excursies (een herhaling)  

De maand juni is traditioneel de tijd van de schoolreizen en excur-
sies. In verband met de veiligheid en de stadsbrede schoolafspra-
ken over vervoer van leerlingen met bussen in coronatijd, heeft 

het team besloten dat de meeste activiteiten verschoven wor-
den naar de periode direct na de zomervakantie (september). 

Dus de leerlingen moeten nog even wat langer wachten voor 
de schoolreizen. Maar dan wordt het nieuwe schooljaar wel 
op een heel speciale manier begonnen… Een uitzondering 

wordt gemaakt voor de groepen 8. Zij gaan in hun laatste 
schoolweken wel op schoolkamp. In een eigen bubble en 

dat speelt zich volledig buiten af. De ouders van de school-
verlaters krijgen één dezer dagen de data en meer info van de 

desbetreffende leerkrachten. Ook zullen de sportdagen doorgaan 

voor de groepen 3-8 doorgaan op de sportvelden.  
Het eindejaarsfeest (2 juli) zal met de nodige aanpassingen wel doorgaan. Helaas zonder de 

ouders als “live” toeschouwer. Maar voor dat laatste zijn we op zoek naar een mooi alternatief. 

Avondvierdaagse 

Sinds 2017 organiseert de “Avondvier-

daagse Commissie” jaarlijks, en exclusief 
voor leerlingen van de Nassauschool, een 
eigen avondvierdaagse. Maar na drie zeer 

geslaagde jaren kon vanwege de corona-
pandemie de vierdaagse vorig jaar niet 

doorgaan. En ook dit jaar hebben we van-
wege de maatregelen moeten besluiten de 
vierdaagse niet door te laten gaan.  

Wel is er de mogelijkheid om mee te doen 
aan de alternatieve vierdaagse, waarbij je 

vanaf je eigen locatie een bepaalde afstand 
loopt. Meer informatie vind je op 
www.4daagse.nl.  

Wij zitten echter niet stil en bereiden ons 
alweer voor op de 4-daagse van 2022! 

Hierbij kunnen we nog enthousiaste ouders 
gebruiken die met ons mee willen denken 

en helpen in de organisatie van dit spekta-
kel.  
Voor opgave of extra informatie kan gemaild worden naar: jose.hollander@hotmail.com. 

Veel wandelplezier gewenst!  
De Avondvierdaagse Commissie 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Het algemene vakantierooster 2021 - 2022  

Om alvast te noteren. 
Margedagen volgen zo spoedig mogelijk… 

Vakanties 2021 - 2022 

Herfstvakantie maandag 18 – vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 21 – vrijdag 25 februari 2022 

Dagen rond Pasen vrijdag 15 en maandag 18 april 2022 

Meivakantie maandag 25 april – vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie maandag 18 juli – vrijdag 26 augustus 2022 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 18 juni 2021 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 15 juni 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 
Nieuwsbrieven van dit en vorig jaar zijn terug te lezen via de website van de school.  

U kunt ook klikken op deze link: https://www.nassauschool.nl/Informatie/Nieuwsbrieven.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 web-
site, 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/
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https://www.nassauschool.nl/Informatie/Nieuwsbrieven.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

	Wie wat waar, volgend jaar?
	Afsluiting kunst- en cultuurweken 2021
	Dinsdag 1 juni 2021
	Animatie in de klas
	Schoolreizen en excursies (een herhaling)
	Avondvierdaagse
	Het algemene vakantierooster 2021 - 2022
	De volgende nieuwsbrief
	De jeugdgezondheidszorg in de basisschool
	Kalender

