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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  

Bankrekening Nassauschool: 

NL13RABO 0329 4345 19 

t.n.v. Nassauschool 

Bankrekening Ouderraad: 

NL66RABO 0329 4345 35 t.n.v. 

VCOG inz. Nassauschool Ouder-

raad 

Kopij nieuwsbrief: 

info@nassauschool.nl 
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Het rapport en het ouder-en-kindgesprek 

Vrijdag 18 juni ontvangt uw 

kind het rapport mee naar 
huis. U hebt waarschijnlijk al 
een uitnodiging gekregen 

van de leerkracht voor een 
oudergesprek in de komende 

week. Voor velen online en 
voor anderen "live”. Ik hoop 
dat u met de leerkracht dit 

bijzondere jaar op een bete-
kenisvolle manier kunt af-

sluiten. In de hoop dat er komend jaar meer mogelijkheden zijn om 
met elkaar "face-to-face” in gesprek te gaan.  

Nog drie weken te gaan… 

Vanaf aanstaande maandag zijn er nog 14 schooldagen te gaan. En dan begint de zomerva-
kantie. De laatste schooldag is donderdag 8 juli. Vrijdag 9 juli is een opruim- en verhuisdag 
voor de Nassau-teamleden. Dan is de school voor de leerlingen al gesloten.  

Dus nog drie weken te gaan. Speciale weken voor de schoolverlaters in groep 8 en de leerlingen 
die in de zomervakantie verhuizen en daarna 

naar een andere school zullen gaan. Ook bij-
zondere weken voor juf Willa in groep 1 (pen-
sioen), juf Annelies in groep 4 (naar de Hanze 

Hogeschool), juf Floor uit groep 5 (naar de 
Kleine Wereld; een andere VCOG school) en 

juf Dominique (groep 3; naar Nijmegen). 
Deze leerkrachten zullen op hun eigen wijze 

van "hun” ouders afscheid nemen via een So-
cialSchoolsbericht. het ziet er naar uit dat 

vanaf 26 juni de coronaregels wat versoepeld gaan worden. Hopelijk betekent dit dat u als 

ouder de vertrekkende leerkracht(en) op een of andere manier toch nog even in de ogen kunt 
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kijken (in plaats van een hand te geven). Het team zal passend afscheid van deze fijne collega’s 

nemen op de laatste dag voor de zomervakantie.  
En dan nog een persoonlijk bericht: ook ik ga de school per zomervakantie verlaten. U bent 

daar al eerder van op de hoogte gebracht. Mocht u de behoefte hebben of het leuk vinden mij 
persoonlijk nog te spreken, dan hoop ik dat die mogelijkheid zich voordoet in de laatste twee 

weken van het schooljaar. Vanaf maandag 28 juni zal ik elke ochtend vanaf 8.15 uur op het 
schoolplein staan om u “op afstand de hand te drukken”. Op maandag en donderdag aan de 
Nassaulaan en op dinsdag, woensdag en vrijdag aan de Graaf Adolfstraat. In de laatste nieuws-

brief van dit schooljaar op donderdag 1 juli, kom ik nog met wat extra tekst op mijn vertrek en 
de goede tijd op de Nassau terug.  

Beloofd is beloofd… de groepsindeling 

We gaan het jaar 2021 - 2022 op de volgende wijze 
starten: 

De twee groepen 1 worden bemenst door het duo 
Fenna / Ruth en door Rosalinde. De exacte namen 
van de leerlingen (uit de groepen van Gemma en 

Alissa) en welke groep 1, dat leest u op de leerling-
lijsten die maandag in de groep in het Paviljoen bij 

de leerkracht te zien zijn.  
En verder: 

Nu 
2020-2021 

Leerkracht 
Komend jaar 
2021-2022 

Leerkracht 

  1a Fenna / Ruth  

  1b Rosalinde 

1a Fenna/Nynke 2a Lianne 

1b Willa 2b Esmee  

1c Rosalinde  2c Loran  

2a Loran  3a Agnes / Alissa 

2b Lianne  3b Rianne  

2c Esmee  3c Maaike  

3a Rianne  4a Jolanda 

3b Agnes / Dominique  4b Henrieke / Kirsten 

4a Jolanda / Annelies 5a Maureen 

4b Miriam / Tessa 5b André 

3-4 Maaike  4-5 Elly/Miriam 

5a Elly / Maureen / Floor  6a Eline / Sanne 

5b Yvonne / Marleen 6b Marjon 

6a Marjon  7a Saskia / Selina 

6b Sanne / Eline  7b Heleen / Selina 

7a Saskia / Selina  8a Jannes / Yvonne 

7b André 8b Yvonne S. / Yvonne K.  

En nog even dit: Er was in de vorige nieuwsbrief sprake van een combigroep 1-2, maar bij 

nader inzien is er gekozen voor 2 groepen 1 en 3 groepen 2. Een nieuw te vormen instroom-
groep zal vrij snel in het school jaar erbij komen. De groepsgemiddelden in de onderbouw 

blijven op deze wijze zeer acceptabel.  
Overal waar twee namen van leerkrachten genoemd worden, is sprake van een duo. Waar een 
naam staat is het mogelijk dat er een tweede persoon de week volmaakt. Vaak gaat het dan 

om een 0,8 – 0,2 verhouding. Niet alle namen zijn al ingevuld.  
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Er komen twee oude bekenden terug op school. Dat zijn Christian Jansen en Henrieke Jeuring. 

In de volgende nieuwsbrief worden de namen genoemd van leerkrachten die een bepaalde 
“expert-rol” hebben, zoals intern begeleider, muziekdocent, CKV specialist, begeleider meer-

begaafdheid enz.  

Een bericht van groep 8 uit het schoolkamp (deze week…)  

We zijn met groep 8 op schoolkamp. Het weer is prachtig en de sfeer goed. We zijn blij dat het 

dit jaar door kon gaan. Bedankt tententeam voor het opzetten van de tenten. 

  

Sportdagen  

De sportdagen kunnen dit jaar door-

gaan! Dat is natuurlijk helemaal fan-
tastisch! Weer een sportief evenement 
met elkaar. Volgende week woensdag 

23 juni zal de sportdag voor de groe-
pen 3, 4 en 5 plaatsvinden. De week 

daarop, woensdag 30 juni, vindt de 
sportdag voor de groepen 6,7 en 8 
plaats. 

Beide sportdagen zijn op de velden van 
sportpak West-end in Vinkhuizen, net 

zoals de voorgaande jaren. Docenten, 
leerlingen en stagiaires helpen dit jaar mee bij het begeleiden van de onderdelen.  
Wij hebben er heel veel zin in! 

Sportdag woensdag 23 juni: 
 Groepen 3, 4 en 5; 

 Leerlingen van groep 8 , docenten, stagiaires begeleiden de groepjes en leggen de onder-
delen uit; 

 Verzamelen om 08:30 bij Korfbalvereniging ‘’Club Brothers’’, aanvang sportdag om 08:45; 

 Locatie: Sportpark West-end; 
 Er wordt drinken en fruit geregeld voor de kinderen. 

Sportdag woensdag 30 juni: 
 Groepen 6, 7 en 8; 
 Docenten en stagiairs helpen mee met het begeleiden van de onderdelen; 

 Verzamelen om 08:30 bij Korfbalvereniging ‘’Club Brothers’’, aanvang sportdag om 08:45; 
 Locatie: Sportpark West-end; 

 Er wordt drinken en fruit geregeld voor de kinderen. 
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Tijdens de sportdagen ontvangen alle sporters 

(en later ook de kleuters) een drinkbidon met 
Nassaulogo. Gesponsord door de ouderraad 

van de Nassauschool!!!!!!! 

De volgende nieuwsbrief 

en tevens de laatste van dit schooljaar wordt 

op donderdag 1 juli 2021 naar uw mailadres 
gestuurd via SocialSchools, met daarin o.a. het 

volledige vakantierooster voor het komende 
schooljaar inclusief margedagen.  
Kopij uiterlijk dinsdag 29 juni 18:00 uur ver-

sturen 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. 
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