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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 BergPellekooren
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
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De komende weken
De meivakantie in het vooruitzicht. Nog ruim een week te
gaan. En dan is de school twee
weken
gesloten.
Vanaf
maandag 10 mei staan de
Nassaudeuren weer allemaal
open. In de hoop dat dan de
lente
de
overhand
heeft
gekregen,
de
griepverschijnselen
steeds
minder
zullen worden en de (kleine)
wereld om ons heen steeds meer open kan.

Dan ook gaat de Nassau zich richten op de periode tot de zomervakantie. Traditioneel de maanden van de CKV weken, de schoolreisjes,
E: info@nassauschool.nl
het schoolkamp en het eindejaarsfeest. Wat zou het mooi zijn als we
W: www.nassauschool.nl
schooljaar 2020-2021 op een passende en feestelijke manier kunnen
afsluiten. Alsof er geen corona is geweest en geen veiligheidsmaatregelen meer nodig zijn! We durven het bijna niet te hopen. En toch maken we plannen.
Omdat we alle leerlingen een mooie afsluiting van een bijzonder ingewikkeld schooljaar
gunnen….
Kopij maandbrief:
info@nassauschool.nl

Tot die tijd roeien we met de riemen die we hebben. Elke dag worden leerlingen getest, komen
er afmeldingen via https://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx en
beschikt de school binnenkort over zelftesten…
Het moet… en het is goed!

Een terugblik op de Paasviering 2021
Wat was het fijn om samen Pasen te vieren. De kinderen genoten van verhalen, gedichten,
muziek en natuurlijk van het lekkers. Van thuis meegekregen èn van de ouderraad gekregen!
Heerlijk! Bedankt allemaal. Het heeft de dag wat extra's gegeven.

NIEUWSBRIEF NASSAUSCHOOL

16 APRIL 2021

Dit jaar spraken we in aanloop naar Pasen over het thema vriendschap. In dat kader zijn onze
gedachten ook uitgegaan naar mensen uit de buurt die het moeilijk hebben gehad in de
coronatijd: de bewoners en medewerkers van Blauwbörgje. Met veel plezier en aandacht
maakten de kinderen tekeningen, groepswerkstukken, brieven en gedichten voor ze. Sommige
grappig, andere heel invoelend. De werkstukken werden woensdag 31 maart overhandigd door
een aantal leerlingen uit de groepen 4 en 5. Enkele medewerkers namen het moois in ontvangst
en ze werden er gewoon eventjes stil van... Deze week ontvingen wij op onze beurt weer een
gezellige bedankkaart in de brievenbus.

Om te onthouden
Dinsdag 20 –
donderdag 22 april
Woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Maandag 10 mei

Landelijke eindtoets basisschoolleerlingen groep 8. Veel succes!
Koningsdagspelen voor de groepen 1 en 2 op het schoolplein.
12:00 uur (groep 1 – 4) en 14:30 uur (groep 5 – 8): start vakantie.
De school heropent; de start van de Kunst en Cultuurweken.

Gedichten
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 schreven voor de bewoners van Blauwbörgje gedichten. Een
paar daarvan willen we u niet onthouden:
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Dagen in het Leven
Het leven,
Zeeën van dagen,
Mensen met vragen.
In de ochtend proef je vers brood,
En alle rozen zijn geverfd in het rood.
Lekker op het strand in de zon
Met een ijsje erbij,
En er vliegt een luchtballon.
Zwemmen in de oceaan,
En als je moe wordt, mag je gaan.
Het leven is geweldig,
Maar er zijn wel nadelen,
Die ga ik niet delen,
Want ik wil het positief houden
Ik wil u veel geluk en een goed leven wensen
Houd u zelf sterk! En wees blij met uw leven,
Het maakt niet uit of u een beperking hebt,
Mensen houden van u.
Maak elke dag een goede en leuke dag,
En wees zo blij mogelijk.
Negeer alle mensen die haten,
Want niemand zal u verlaten.
Cecilia

Batterijen sparen…
Sinds deze week is het mogelijk uw oude batterijen in te leveren op de Nassauschool. Dat kan
via een minicontainer die staat in de gang van het gebouw aan de Nassaulaan en in het
Monument. Meer weten? Lees: www.stibat.nl.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Gezien?
Is het u opgevallen dat er op het plein aan de Graaf Adolf druk
wordt gewerkt aan achterstallig onderhoud en het
oplossen van de gevolgen van vandalisme? De
vlonders rond de oude bomen zijn inmiddels
vernieuwd en nu is het “achterplein” aan de beurt.
Er komt een nieuw speeltoestel en er wordt vanaf
binnenkort gewerkt aan een voetbalkooi.
En nu maar hopen dat de planningen ook uit gaan
komen…

Ten slotte
De Gemeente Groningen heeft een informatiegids samengesteld met allerlei tips rond extra’s
die er beschikbaar zijn voor Groningers (gezinnen) met een laag inkomen. De titel: “Mooi
meegenomen”. Bent u geïnteresseerd, haal het boekje op bij Gonda Brinker. Zij werkt op
dinsdag en donderdag aan de Nassaulaan.

De volgende nieuwsbrief
wordt op vrijdag 14 mei 2021 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.
Kopij uiterlijk dinsdag 11 mei 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
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.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

4

