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Ziekmelden 

Is uw kind ziek?  

Meld dat bij voorkeur via de web-

site 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 

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5 

Monument:  050 360 40 60 

Oranjeboog: 050 360 40 60 

Paleis: 050 318 36 03 

Dagelijkse schoolleiding: 

Marleen Vlaanderen 

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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Een nieuw schooljaar 

Afgelopen maandag was het 
weer zover: de kinderen 

mochten na 6 weken vakan-
tie weer naar school. Even 

schakelen... Wat was het een mooie dag, de zon 

scheen en we zagen kinderen met blije, maar ook ge-
spannen gezichtjes. De kop is eraf en ik hoop dat ie-

dereen het schooljaar goed gestart is.  
Jammer genoeg moest u vanachter het hek uw kind 
uitzwaaien (met uitzondering van de ouders van de 

groep-1-leerlingen, die we een zachte landing gun-
nen). Niet even meelopen, in de klas kijken en per-

soonlijk kennismaken met de leerkracht. Om dit enigs-
zins te ondervangen organiseren we binnenkort ken-
nismakingsgesprekken. Hiervoor ontvangt u komende 

week een uitnodiging van de leerkracht via Social 
Schools.  

We zijn benieuwd wat komend jaar zal brengen. Hoe zal iedere leerling zich ontwikkelen? Wat 
kan en mag er straks weer, gezien de ontwikkelingen van het coronavirus?  Hopelijk ontstaat 

er straks wat meer ruimte, zodat we meer activiteiten kunnen organiseren waar u ook bij aan-
wezig kunt zijn. Zullen er voldoende leerkrachten en invallers zijn nu en in de toekomst? Aan 
het eind van deze nieuwsbrief leest u ook een bericht hierover van de bestuurder van de VCOG.  

Ik hoop op een mooi schooljaar, kijk ernaar uit om samen met het team de ontwikkelingen die 
we de afgelopen jaren in gang hebben gezet verder uit te bouwen. Mocht u vragen hebben, of 

wilt u iets delen, schroom dan niet om contact te zoeken. 

Marleen Vlaanderen 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
mailto:info@nassauschool.nl
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En de focus ligt op... 

Komend jaar staat in het teken van het verder vormgeven van kindgericht onderwijs. Onze 
taak als leerkracht is om kinderen vertrouwen en ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Cees 

Aandewiel heeft dit de afgelopen jaren heel sterk benadrukt en nu gaan wij dit verhaal samen 
verder vormgeven. Dit doen we in nauwe samenwerking met “Wij Leren”, een organisatie die 
in onderwijsland behoorlijk wat naamsbekendheid heeft opgebouwd op dat gebied. De aftrap 

hebben we in juni gehad en we kijken uit naar de start van dit traject. In de volgende nieuws-
brief volgt hierover meer. Daarnaast zijn we er trots op om als cultuurprofielschool te kunnen 

zeggen dat komend schooljaar de vakken muziek en beeldende vorming nog meer nadruk krij-
gen. Dit is mogelijk omdat wij twee specialisten kunnen inzetten voor deze vakken. En niet 
alleen de kinderen profiteren hiervan: we zijn inmiddels gestart met teamteaching ”Tekenen 

met juf Linda”. En daar worden de kinderen dan weer blij van! 

Gouden weken  

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor 
de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. 
Het proces van groepsvorming begint na een va-

kantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen 
verkennen elkaar, de juf of meester en de re-

gels. Daarom besteden we op de Nas-
sauschool in de eerste vier weken van het 
schooljaar extra aandacht aan de ma-

nier waarop we met elkaar omgaan en 
hoe we ons netjes gedragen in de 

school. We stellen met elkaar de klassen-
regels op en doen veel oefeningen en spelvor-
men om elkaar (nog beter) te leren kennen. Zo ho-

pen we een goede basis te leggen voor het komende 
schooljaar, een schooljaar waarin iedereen met plezier naar school 

gaat om te leren maar ook vooral zich gezien en gekend voelt. Want dat is 
de basis. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Hoera voor Gemma! 

Gemma Benus, onze groep-2-leerkracht en onderbouwcoördinator, mag zich sinds deze week 
officieel ecologisch pedagoog noemen. Gefeliciteerd Gemma! Ze heeft de afgelopen 3 jaar tij-

dens de Master Ecologische Pedagogiek geleerd om pedagogische vraagstukken vanuit meer-
dere perspectieven te benaderen, op zoek naar kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van kinderen. Dit sluit naadloos aan bij wat we belangrijk vinden op de Nassau. Haar opgedane 

kennis en visie deelt Gemma al geruime tijd om zo samen de Nassau net weer wat mooier te 
maken. 

Schoolreizen 

Hierbij informeert het team u  over de schoolreizen en uitjes die in de komende maanden 
voor de leerlingen worden georganiseerd.   In onderstaand schema leest u voor elke groep de 

bestemming, de datum,  de kosten en de wijze van betaling.  U ontvangt te zijner tijd  via de 
leerkracht nadere informatie over de praktische invulling.  

Groep Wat, waar, wanneer Kosten 

 

2a, 2b en 2c 
“Nienoord”  in Leek 

Donderdag 16 september 2021 
€ 23,50 

3a, 3b en 3c 
“Nienoord”  in Leek 

Donderdag 16 september 2021 
€ 23,50 

4a, 4b en 

4/5 

AquaZoo in Leeuwarden 

Dinsdag 14 september 2021 
€ 24,50 

5a en 5b  
AquaZoo in Leeuwarden 

Dinsdag 14 september 2021 
€ 24,50 

6a en 6b 
Wadlopen in Lauwersoog 

Dinsdag 14 september 2021 
€ 27,50 

7a en 7b 
25 Graden Noord in Drouwenerveen 

Dinsdag 14 september 2021 
€ 28,50 

8a en 8b 
25 Graden Noord in Drouwenerveen 

Donderdag 16 september 2021 
€ 28,50 

Voor de groepen 1 kiezen we ervoor om nog geen schoolreisje te organiseren, voor hen zal er 

aan het eind van het jaar een uitje georganiseerd worden. 

Hoe kunt u het schoolreisje  betalen? 
• Graag vóór 7 september a.s.; 

• Per bank op banknummer NL66RABO 0329 4345 35  Nassauschool te Groningen o.v.v. 
naam en groep van uw kind; 

• Mocht betalen per bank niet mogelijk zijn, dan graag contact opnemen met Gonda Brinker 
van de schooladministratie op dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 14:00 uur, tel: 050-
3180436; 

• Ouders die al in een eerder stadium een brief van de gemeente op school hebben ingeleverd, 
krijgen via SocialSchools  extra informatie over de wijze waarop de betaling geregeld wordt. 

Een bericht van Irene van den Berg 

Op een zonnige voorjaarsdag in 1993 vond mijn sollicitatiegesprek plaats op de Nassauschool. 
Succesvol want vanaf het schooljaar 1993-1994 switchte ik van de Dom Helder Camaraschool 

naar de Nassauschool. Sinds die tijd heb ik zowel voor de school als voor de VCOG vele werk-
zaamheden en taken verricht.  
Nog één stap ambieerde ik, een expertrol op het gebied van de leerlingenzorg. De mogelijkheid 

om dit op te pakken, deed zich aan het eind van het vorige schooljaar voor.  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Vanaf september zal ik niet meer werkzaam zijn binnen het managementteam van de Nas-

sauschool, maar als expert op het gebied van de interne leerlingbegeleiding binnen de VCOG, 
onder andere het coachen van nieuwe intern begeleiders. 

Op de dinsdag blijf ik verbonden aan de Nassauschool voor de leerlingenzorg binnen de groepen 
6-8 aan de Nassaulaan. De andere dagen van de week ben ik te vinden op meerdere VCOG-

scholen. 
Geen definitief afscheid dus, we blijven elkaar nog zien! 

Gymnastiek 

Het is weer zover! Vanaf maandag 30 augus-
tus gaan de gymlessen weer van start. Wij 
hebben erg veel zin om met de kinderen er 

een succesvol en sportief gymjaar van de ma-
ken! 

Vanaf begin oktober zal Esra 7 weken met 
verlof gaan, vanwege zijn aanstaande vader-
schap. Isaura Brens, docent lichamelijke op-

voeding zal zijn lessen vanaf die periode over-
nemen. Isaura is dit jaar afgestudeerd aan de 

opleiding Academie Lichamelijke Opvoeding.  
In het onderstaande rooster is te zien welke groep op welke dag gym heeft. Zorg dat je tijdens 
de gymlessen gymkleding en zaalschoenen bij je hebt, zodat iedereen fijn en veilig kan sporten 

en bewegen. 

Tot snel!  

Groetjes,  
Juf Sanne en Meester Esra 

Gymrooster 2021-2022  

 Tijd  Groep Leerkracht  Groepsleerkracht  

Maandag 

8:30 - 10:00  7a Esra  Saskia  

10:15 - 11:45  8a Esra  Jannes 

12:45 - 14:15  6b Esra  Marjon 

Dinsdag 

8:30 - 10:00  3c Esra  Maaike 

10:15 - 11:45  5b Esra  André 

12:45 - 14:15  4-5 Esra  Elly 

Woensdag 
8:30 - 10:00 3b Esra  Rianne 

10:45 - 12:15 3a Esra  Agnes 

Donderdag 

8:30 - 10:00  4a Esra  Jolanda 

10:15 - 11:45  4b Esra  Henrieke/Kirsten 

12:45 - 14:15  8b Esra  Yvonne S 

Vrijdag 

8:30 - 10:00  6a Sanne Sanne  

10:15 - 11:45  7b Sanne Heleen 

12:45 - 14:15  5a Sanne Maureen 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Leerling ziek, afwezig of met verlof?  

Gebruik www.nassauschool.nl. Wilt u uw kind afmelden via de website van de school? Gebruik 
het specifieke formulier op de website. Kijk op de homepage in de linkerkolom en kies bij ziekte 

“Leerling ziekmelden”. Door deze digitale melding te doen komt het bericht automatisch bij de 
administratie terecht en is de leerkracht sneller op de hoogte. Bij voorbaat dank.  
Wilt u verlof opnemen? Kies dan het formulier “Verlof aanvragen”.  

Weet u niet wat uw rechten en plichten zijn? Lees dan het document “Stroomschema verlof". 
U vindt het via deze link: https://nassauschool.nl/Documenten.aspx.  

De schoolfotograaf  

Op woensdag 8 en vrijdag 10 september bezoekt de schoolfotograaf 
de Nassauschool. Op woensdag zijn de leerlingen van de Nassaulaan 

en het Paleis aan de beurt en op vrijdag de leerlingen van het Monu-
ment en de Oranjeboog. Na enkele weken krijgt elke ouder een unieke 
digitale code waarmee bestellingen kunnen worden gedaan. Meer 

daarover in de volgende nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Om ons een goed beeld te kunnen vormen van hoeveel leerlingen we kunnen ver-

wachten dit schooljaar, willen we u vragen uw zoon of dochter die nog dit school-
jaar (2021-2022) 4 jaar wordt, zo spoedig mogelijk aan te melden.  

Dit kan door een mail te sturen naar g.benus@vcog.nl of telefonisch contact op te 
nemen met Gemma Benus: 050-3604060. 

Een bericht van Erik Vredeveld, bestuurder van de VCOG 

Het bericht kunt u inzien als PDF-document:  

 

Documenten op www.nassauschool.nl  

De komende weken wordt de inhoud van een aantal documenten op de website aangepast aan 

het nieuwe schooljaar. Te denken valt aan de informatiegids, het jaar- en schoolplan. Het stre-
ven is dit voor oktober te hebben voltooid. Zijn op dit moment zaken voor u nog onduidelijk en 

wilt u snel meer weten, informeer dan bij de leerkracht. Deze helpt u verder op weg.  

Alle data op een rijtje 

Op onze website vindt u een overzicht van de vakantie- en margedagen. Voor de zomervakantie 

zijn deze met u gedeeld. Let op: er is een margedag toegevoegd aan het rijtje. Het gaat om 
vrijdag 24 december. Wilt u deze noteren?  
Voor de komende weken zijn dit relevante data: 

30 augustus t/m 17 september Kennismakingsgesprekken groepen 1-8 

8 en 10 september Schoolfotograaf 

9 september Margedag (scholing team), de school is gesloten 
(zie ook vakantierooster op website) 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/
https://nassauschool.nl/Documenten.aspx
mailto:g.benus@vcog.nl
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/Nieuwsbrieven/2021-2022/Brief%20aan%20alle%20ouders_start%20schooljaar%202021-2022.pdf
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De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 17 september 2021 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools.  
Kopij uiterlijk dinsdag 14 september 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/
mailto:info@nassauschool.nl
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
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