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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 
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info@nassauschool.nl 
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De lente komt eraan... 

Nog een week naar school en daarna begint de voorjaarsvakantie. Het 

is al bijna lente! We hopen dat met de komst van het voorjaar, de 
meeste coronaperikelen wat meer naar de achtergrond verdwijnen. De 
afgelopen weken zijn 

veel kinderen en colle-
ga's ziek geworden. 

Sommige groepen wer-
den gehalveerd en daar-

naast waren er ook groepen thuis, aangezien 

veel leerkrachten ziek werden. Deze kinderen 
zijn thuis aan slag gegaan met onlineonderwijs. 

Fijn dat deze mogelijkheid er is, maar we hopen 
de komende tijd op meer stabiliteit. 

We zijn halverwege het schooljaar. Een goed 
moment om de stand van zaken op te maken. 

De leerlingen ontvangen komende week hun rapport. De kinderen hebben een grote bijdrage 
geleverd aan het tot stand komen van dit rapport. Het gaat immers om hun ontwikkeling. Wij 
zijn nieuwsgierig naar onze kinderen. Wie zijn ze? Hoe kijken ze naar zichzelf? Wat hebben ze 

nodig? We vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken over zichzelf. En door kinderen 
aan het woord te laten leren wij ze nog beter kennen en kunnen wij (nog meer) aansluiten bij 

wat kinderen nodig hebben.  

Voor de kinderen van de groepen 1 geldt dat ze geen rapport ontvangen op dit moment. Zij 
zullen aan het eind van het schooljaar een rapport ontvangen. Groep-1-leerlingen zitten nog 
maar net op school, vandaar nu nog geen schriftelijk document. Wel wordt u begin volgende 

week uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht na de voorjaarsvakantie. 

Dinsdag 15 februari zijn de kinderen vrij en heeft het team een studiedag. We worden die dag 
(weer) bezocht door “Wij-Leren”. Zij begeleiden ons in onze zoektocht om het onderwijs meer 
kindgericht vorm te geven. In de groepen 1 t/m 3 staat het integreren van ontwikkeldoelen in 
spel centraal en de groepen 4 t/m 8 richten zich op de implementatie van de nieuwe rekenme-

thode en het activerend lesgeven. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
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Een persoonlijk bericht 

Afgelopen vrijdag bent u geïnformeerd over mijn benoeming als schoolleider van de Nas-
sauschool. Ik ben er trots op dat ik het vertrouwen heb gekregen om samen met het team het 

onderwijs op de Nassauschool verder vorm te gaan geven. 

De Nassauschool is een prachtige school. Als Cultuurprofielschool bouwen we samen aan on-
derwijs dat kindgericht is, waarbij het uitgangspunt is om aan te sluiten bij de nieuwsgierigheid 
en de ontwikkeling van onze leerlingen. Een interessante zoektocht die vertrouwen, verbinding 
en reflectie vraagt. Een ontwikkeling die mijn hart raakt. Ik vind het onze morele plicht om 

kinderen echt te zien, ze te laten merken dat ze ertoe doen en ze de ruimte te geven om zich 
te ontwikkelen. 

De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest als locatieleider op de Nassauschool. In die 
jaren heb ik samengewerkt met verschillende directeuren en heb ik veel geleerd over mijzelf 

en het leiden van een school. Sinds dit schooljaar heb ik de kans gekregen om uit te vinden of 
de rol van schoolleider bij me past. Ik kan zeggen dat het me energie geeft en dat ik me 

gesteund voel.  

Samen met het managementteam, bestaande uit bouwcoördinatoren en intern begeleiders, 
geef ik richting aan de koers van de school. Het geeft me een trots gevoel dat het lukt om 
stabiliteit en beweging te creëren, op een grote en dynamische school als de Nassauschool, 

ondanks dat we in een hectische en onzekere tijd leven. 

In mijn rol als schoolleider vind ik het belangrijk om onze visie voor te leven en me hard te 
maken voor een cultuur die daarbij past: open en nieuwsgierig zijn! Ik heb vertrouwen in een 
fijne samenwerking met u als ouders. Mocht u eens van gedachten willen wisselen over het 

onderwijs bij ons op school, dan doe ik dat graag. 

Marleen Vlaanderen 

Kunst & Cultuur op de kalender  

We hebben weer een aantal mooie dingen op de kalender staan. Zo gaan de groepen 5 op 17 
februari naar Storyworld in Het Forum.  

De groepen 3 bezoeken op 3 maart de Aa-kerk. Voor hen ligt er binnenkort ook een theater-
voorstelling in het verschiet door Theater Pannenkoek.   

De groepen 7 zijn deze week gestart met de danslessen van Lucia Marthas. Wat heerlijk dat 
dit allemaal weer kan! We verheugen ons erop...! 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Poëzie op de Nassauschool 

In het kader van de jaarlijkse Poëzieweek 
hebben we weer meegedaan aan de gedich-

tenwedstrijd van het Poëziepaleis: “Kinderen 
en Poëzie”. 

Hier een aantal inzendingen. Later dit jaar 
horen we of er kinderen mogelijk een prijs ge-
wonnen hebben. 

 

Rekenen 

We hebben dit jaar een start gemaakt met een nieuwe rekenmethode op de Nassauschool. 
De oude methode was na meer dan tien jaar gebruik gedateerd en aan vervanging toe. In de 
groepen 3 tot en met 7 werken we nu met “Pluspunt”. Volgend schooljaar schaffen we het 

materiaal ook voor groep 8 aan. De ervaringen zijn positief: er worden activerende werkvormen 

Zondag  

Volgende week is morgen  
Morgen is volgende week  
Ik heb genoten van deze week  
Volgende week is morgen   

Door Casper Veenstra, Nassauschool 

Op het dak  

Ineens een hoge vloedgolf  
Over ons huis   
Het water  
Het stroomt door de brievenbus  
De stoelen drijven   
Ze komen op plekken   
Op plekken waar ze nog nooit hebben gestaan  
In ons huis  
Overal water  
We rennen naar zolder  
Maar het water komt achter ons aan   
We moeten op het dak  
Op het dak   
Daar zaten we dan   
Naast de buren   
Op het dak  
Door: Nynke Groeneveld, Nassauschool  

mailto:info@nassauschool.nl
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aangeboden, de didactiek is effectief, we kunnen prima differentiëren en het aanbod in de 

digitale omgeving past zich aan aan de resultaten van elk kind. Ook hebben we onlangs diverse 
nieuwe materialen en spellen aangeschaft om het rekenen op een speelse manier een plek te 

kunnen geven in de klas. 

In de groepen 1 en 2 werken 
de leerkrachten ook gericht 
aan rekendoelen. Aan de 

hand van de rekendoelen 
van de SLO ontwerpen de leer-

krachten leergesprekken en -acti-

viteiten. Ook biedt de methode 
“Pluspunt” specifieke werkvormen 

aan.   

Thuis “werken aan” rekenvaardighe-
den met jonge kinderen kan heel ge-
makkelijk: het belang van spelletjes 

met (twee) dobbelstenen, een leg-
puzzel maken, bouwen met diverse materialen is 

groot. Zelfs de tafel dekken biedt rekenkansen!  

Jeugdactiviteit bibliotheek 

De bibliotheek in Selwerd organiseert gratis jeugdactiviteiten. Leren pro-
grammeren, hoe je zelf een game of website maakt. Knutselen en prutsen 

voor kinderen vanaf 6 jaar, bijvoorbeeld met Gravitrax en Ozobots, edu-
catieve robots.  

Hier vindt u er meer over. 

Schaakcursus 2e periode 

Op woensdag 19 januari was 
de laatste schaakles van de eer-
ste periode. Op woensdag 2 

maart beginnen de schaakles-
sen van de 2e periode. Deze pe-

riode duurt ook 12 lessen. Kin-
deren die hun eerste schaakdi-
ploma gehaald hebben, krijgen 

nu moeilijkere onderwerpen uit 
de eerste stap.   

Er is ook ruimte voor nieuwe 
instromers. Die leren de loop 

van de stukken, aanvallen en 
slaan, schaak- en matzetten en 

verdedigen hiertegen. 

Als je mee wilt doen, kun je een invulformulier in Word of in PDF downloaden, invullen en een 
mailtje sturen. 

Hiddo Zuiderweg, schaakmeester 
e-mail: superhiddo@hetnet.nl mobiel: 06-83227313 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/School/jeugdactiviteit-bibliotheek-selwerd.pdf
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/School/schaakcursus2eperiodenassau.docx
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/School/schaakcursus2eperiodenassau.pdf
mailto:superhiddo@hetnet.nl
https://www.nassauschool.nl/Portals/0/School/jeugdactiviteit-bibliotheek-selwerd.pdf
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De volgende nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 11 maart 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 8 
maart via 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: Nieuwsbrieven Nassauschool. 

 

  

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. 

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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