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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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De laatste 

Beste ouders, 
Dit is de laatste Nassau-
nieuwsbrief van het bewo-

gen jaar 2020-2021. De 
hele periode was de school 

voor u “verboden gebied”. 
Deze periode gaan we niet 
snel vergeten! Volgende 

week, op donderdagmid-
dag 8 juli om 14:30 uur slui-

ten we af en begint de zo-
mervakantie. Mochten er in de tussentijd nog bijzon-
dere zaken met u gedeeld moeten worden, dan ontvangt u een SocialSchoolsbericht via de 

leerkracht. Dit is voorlopig dan ook even de laatste algemene schoolinfo. Eind augustus weer 
verder. De school wenst iedereen een fijne, gezonde en voorspoedige vakantietijd. 

Een week nog te gaan 

Een week dus nog te gaan: 5 schooldagen! En hoe zien die er uit?  
Morgen, vrijdag 2 juli, het jaarlijkse eindfeest. Al vele jaren de feestelijke 

afsluiting van het schooljaar. Op maandag 5 en dinsdag 6 juli de eindmu-
sical van de groepen 8 en daarna eindigt het voor de komende schoolver-
laters: dat zijn de leerlingen van groep 8, de “verhuizers” naar een andere 

school en het stopt ook voor enkele leerkrachten die afscheid nemen… Hun 
namen zijn al eerder genoemd: Willa (1), Dominique (3), Annelies (4) en 

Floor (5). Handen geven blijft moeilijk, maar met de versoepelingen moet 
het mogelijk zijn de vertrekkende leerkrachten nog te groeten als u dat wenst. Het kan via 

SocialSchools, maar wellicht ook met een zwaai of een luide groet van achter het hek. Dat laat 
ik aan uw creativiteit over. En natuurlijk geldt voor alle leerlingen die naar een nieuwe school 
gaan: heel veel plezier en succes in het nieuwe schooljaar! Zet ‘m op! 
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Afscheid 

Deze dagen zijn ook bijzonder voor mij persoonlijk. Want na zeven jaar neem ik afscheid van 
de Nassau. Dé school van de Oranjewijk; bij het Noorderplantsoen. Mooie herinneringen aan 

een levendige en complexe school met heel veel creativiteit in het DNA. Prachtige verhalen van 
leerlingen gehoord en heel veel betekenisvolle zaken met leerkrachten gedeeld. Ook zal ik de 
vele contacten met ouders niet vergeten. In voor- en tegenspoed wisten we elkaar te vinden. 

We hadden en hebben elkaar nodig. Partnerschap! In het belang van ieder kind. Mijn rol daarin 
zal eindigen. Ik ga op zoek naar een volgend avontuur. Wat dat worden zal; nog geen flauw 

idee… dat ga ik ontdekken.  
Ik kijk met een bepaalde trots terug op die afgelopen jaren. Dat ik dit mee mocht maken... Ik 
zal het niet vergeten, nooit! Ik zal het koesteren. Het was sinds 1980 misschien wel mijn aller-

mooiste schooltijd. Een prachtig avontuur. En nu open en nieuwsgierig verder. Ook verwach-
tingsvol: wat hoor ik ooit nog eens terug van al die unieke leerlingen van de Nassau die verder 

gaan in hun ontwikkeling. Worden zij later formule-1-racer, uitvinder, meester of juf, topspor-
ter, buschauffeur, winkelier, ambtenaar of stukadoor misschien… Worden ze zelfstandig onder-
nemer of gaan ze in loondienst? Ik hoop dat ze worden wie ze zijn, want dat past altijd! En 

vooral dat ze gezond blijven op weg naar hun volwassenheid. En gelukkig, dat laatste vooral! 
In alle eerlijkheid en met al hun mogelijkheden. Dat de leerlingen van de Nassau later het 

verschil kunnen en mogen maken in de toekomst. Voor de nieuwe generatie…  

Tenslotte een beeld dat ik nooit zal vergeten: de afsluiting van ons CKV-project in het Noor-
derplantsoen, twee weken geleden. Na een hele lange periode van afstand en online contacten, 

kwamen bijna alle ouders en hun kinderen naar het Noorderplantsoen om te zien waar de 
leerlingen trots op waren. En om elkaar te ontmoeten. In een ongedwongen sfeer die past bij 
de Nassau. Hoe kan het mooier! Een mooie gedachte om af te sluiten. Ik wens u allemaal een 

hele fijne vakantie. Het ga u goed.  
Een hartelijke groet, Cees Aandewiel 

Eindejaarsfeest   

Op vrijdag 2 juli 2021 vieren we het eindejaarsfeest. 
De optredens, waar deze week al heel veel voor geoe-

fend is met de schoolband, zijn voor de leerlingen van 
groep 3, 4 en 5 om 11 uur en voor de groepen 6 en 
hoger om 13 uur. Ouders krijgen na afloop een filmlink 

doorgestuurd van de groepsleerkracht waardoor u het 
optreden van uw kind(eren) kan terugkijken. Het is 

een afgeschermde Youtube-link via het “verborgen” 
Nassau-kanaal. Wilt u niet dat uw kind op een filmpje 
(voor intern gebruik) te zien is? Laat het dan de leer-

kracht uiterlijk morgenochtend voor 8 uur (vrijdag 2 
juli) weten via SocialSchools. Dan zullen we proberen daar rekening mee te houden.  

mailto:info@nassauschool.nl
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De kleuters krijgen die dag een voorstelling aangeboden van het “Houten Huis”. Meer weten? 

https://www.hethoutenhuis.org/ 

Complete vrijedagenrooster 2021 - 2022 

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 

 

Margedagen 

Donderdag 9 september 2021 

Vrijdag 8 oktober (VCOG studiedag) 

Dinsdag 11 januari 2022 

Woensdag 9 februari 2022  

Maandag 9 mei 2022 (na de meivakantie) 

Dinsdag 7 juni 2022 (na Pinksteren) 

Enquête door de MR onder ’nieuwe’ ouders 

Een tijd geleden heeft de MR via SocialSchools 
een enquête gehouden onder ’nieuwe’ ouders 

van de Nassauschool. We waren benieuwd 
waarom ze voor de Nassauschool hebben geko-
zen, wat ze prettig vonden in de aanloop naar 

het moment dat hun kind voor het eerst naar 
school ging en wat ze gemist hebt. Er hebben 27 

(!) ouders meegedaan aan deze enquête. Uit de 
antwoorden maken we op dat er veel lof is over 
het welkom voor nieuwe ouders (de duidelijke 

procedure, het persoonlijke contact en de com-
municatie) en er komen ook een paar bruikbare 

verbeterpunten uit (simpelere, digitale aanmel-
ding, een smoelenboek van alle leerkrachten, kennismaking met andere ouders en een intro-
ductiepakket met informatie over de school, het jargon, de jaarplanning, etc.). We hebben de 

uitkomsten teruggekoppeld aan Marleen Vlaanderen (zij voert meestal het eerste kennisma-
kingsgesprek) en Gemma Benus (zij begeleidt meestal de (instroom)groep 1). Met deze input 

gaan ze kijken hoe ze toekomstige kinderen/ouders een nog warmer en duidelijker welkom 
kunnen geven zodat het goed aansluit bij de waarden en visie van de Nassauschool. 

mailto:info@nassauschool.nl
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Ten slotte 

In de laatste week van de vakantie (zo mogelijk op vrijdag 20 augustus) ontvangt u een Soci-
alSchools bericht van de school met daarin de meest actuele informatie hoe open het school-

gebouw en het schoolplein kan zijn voor de ouders bij de start op maandag 23 augustus 2021. 

De volgende nieuwsbrief 

wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  

Kopij kunt u 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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