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Wat was en wat komt...
Donderdag 14 april vierden we het Paasfeest op de Nassauschool. In de klas stonden
wij stil bij het thema 'nieuw leven'. Het samen vieren stond centraal. De kinderen leverden een grote bijdrage aan de invulling
van de paasviering, ze lazen zelfgemaakte
gedichten voor, staken kaarsen aan, zongen
liedjes en aten gezellig samen. Prachtig was
het!

De leerlingen van de groepen 8 hebben deze week al hun kennis en
kunde laten zien tijdens het maken van de Centrale Eindtoets. Met
deze toets worden de mogelijkheden en talenten van leerlingen in
beeld gebracht. Ze werden getoetst op Nederlandse taal, rekenen en
wereldoriëntatie.
Vorige week kwam het team samen voor een tussenevaluatie van
het jaarplan. Het is mooi om te zien wat er allemaal gebeurt op
school, ondanks alle uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt.
Op het gebied van lezen, hoogbegaafdheid, de leerlingenzorg, kunst
& cultuur en het leerlingrapport zijn er allerlei ontwikkelingen
gaande. We oriënteren ons bijvoorbeeld op een nieuwe leesmethode,
op het gebied van hoogbegaafdheid zijn er nieuwe materialen en
methoden aangeschaft en we verdiepen ons in het voeren van kindgesprekken.
Na de meivakantie gaan we van start met de Kunst- en Cultuurweken. Dit jaar werken we
met de hele school aan het thema 'De wijk & wij'. We gaan op ontdekkingstocht door de wijk
en werken 4 à 5 weken lang aan alles wat te maken heeft met kunst en cultuur in onze directe
omgeving. Op woensdag 8 juni tussen 17 en 19 uur sluiten we de K&C-weken feestelijk af met
een kunstzinnige rondwandeling door de wijk. We verheugen ons erop!
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Margedag 9 mei
Op maandag 9 mei zijn de kinderen vrij en staat er een studiedag voor het team gepland. We
worden die dag (weer) bezocht door het team van Wij-Leren'. Zij begeleiden ons in de ontwikkeling naar meer kindgericht onderwijs. In de onderbouw staat het spelend leren centraal en
de midden- en bovenbouw zal zich richten op het vormgeven van het groepsdoorbrekend rekenen. Op het moment dat hierover meer duidelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.

Afscheid Irene van den Berg
Na bijna 30 jaar neemt onze gewaardeerde collega Irene van
den Berg afscheid van de Nassauschool. Irene was werkzaam
als adjunct-directeur en intern begeleider in de bovenbouw.
Sinds een paar jaar was ze zowel op de Nassau werkzaam als
ook op andere VCOG-scholen. Sinds dit schooljaar zijn deze
taken verder uitgebreid en was ze nog één dag per week aan
het werk op de Nassau. Na de meivakantie gaat zij ons verlaten
om haar kennis en ervaring in te zetten op de Kleine Wereld
en de Anne Frankschool. Haar plek in de bovenbouw wordt tijdelijk ingevuld door Esmé van Minde. Zij zal ons in de periode
na de meivakantie tot en met de zomervakantie komen versterken. Op dit moment oriënteren we ons op een passende
constructie voor in het nieuwe schooljaar.
Irene, we willen je bedanken voor alles wat je gedaan hebt voor de Nassau. We gaan je missen
op school en wensen je alle goeds voor de toekomst.
Hieronder leest u een bericht van Irene.

Als de schooldeur dichtknalt
De bel schalde keihard door het gebouw, die middag in 1993. Zenuwachtig stond ik voor de
imposante voordeur aan de Nassaulaan, in afwachting van het sollicitatiegesprek naar de functie van adjunct-directeur met een combi van intern begeleider en leerkracht.
De deur ging even open, en werd snel weer dichtgeknald, de leerkracht die opende wist van
niks, nee er werden echt geen sollicitatiegesprekken gevoerd.
Na deze minder welkome eerste kennismaking, volgden 29 jaren vol fijne onderwijservaringen
met betrokken ouders, flink over de duizend kinderen en gezellige hardwerkende collega’s.
Naast mijn werkzaamheden op de Nassauschool heb ik een kleine 20 jaar lang tot 2012 een
samenwerkingsverband ‘Weer samen naar school’, gecoördineerd met een aantal besturen in
de stad Groningen en omstreken, Noord-Drenthe. De meer bestuurlijke functies heb ik altijd
gecombineerd met het werk in de onderwijspraktijk van alledag waar iedere planning meteen
na een uur al overhoop gehaald wordt door de waan van de dag. Het onderwijs waar de praktijk
de theorie dubbel en dwars inhaalt.
Mijn Nassauschool, waar de kleuters er stellig van overtuigd waren dat ik ’s nachts in de
huishoek sliep, waar het bestuur mijn ambities om een cursus tekstverwerking bij Schoevers
te volgen in de jaren negentig, ernstig afgeraden hebben omdat een ‘juf niet op een computer
hoefde te typen’. Waar in 1993 onze tweehonderdste leerling de krant haalde, en wij dachten
dat dit een eenmalige happening zou zijn. Het was Rieks, moeder meldde in de krant dat hij
voor die eerste schooldag een ‘nije boksem kreegn had’. De vorige eeuw, ja echt, het WAS de
vorige eeuw. Veel dingen zijn veranderd, toch overleefden veel gewoontes iedere vernieuwingsdrang, zoals het klauteren over hekken van de buren aan de Nassaulaan om toch stiekem de
te hard geschopte bal uit de tuin te redden.
info@nassauschool.nl
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Er kwamen gebouwen bij, directeuren kwamen en gingen, collega’s vervolgden hun carrière
met andere uitdagingen. Leerlingen maakten de overstap naar het voortgezet onderwijs, of
een andere meer passende onderwijsvorm. Sommigen bleven ons opzoeken en maakten ons
deelgenoot van hun leven. Vroegere leerlingen meldden hun eigen kinderen aan. Het meisje dat ik in mijn
eerste groep 4 in Winsum in de klas had gehad, werd
mijn collega. Kinderen, met name de kleintjes, deden
een gooi naar mijn leeftijd, soms viel dat verrassend
voordelig uit voor mij, soms ook teleurstellend. De jaren verstreken, mijn werkterrein werd uitgebreid met
andere scholen binnen de VCOG.
Nog een paar jaren mag ik werkzaam zijn in het onderwijs, voor deze jaren heb ik keuzes gemaakt. Nog
een paar laatste uitdagingen ga ik aan, het coachen
van nieuwe intern begeleiders binnen de VCOG en het
ondersteunen van enkele scholen waaronder de Anne
Frankschool en de Kleine Wereld.
De periode op de Nassauschool sluit ik af, positief en
met fijne herinneringen, dinsdag 19 april zal de imposante schooldeur voor de laatste keer achter mij dichtvallen.
Lieve ouders, leerlingen en collega’s bedankt voor het
vertrouwen dat ik al die jaren kreeg van jullie allemaal!
Irene van den Berg-Pellekooren

Kunst en Cultuurnieuws
Schoolkerk groepen 7
Vorige week hebben de
groepen 7 een bezoek gebracht aan de Schoolkerk
in Garmerwolde.
De Schoolkerk is een concept van de Stichting Oude
Groninger Kerken, een plek
waar geschiedenis, cultuur
en
levensbeschouwing
centraal staan. Hier is de
geschiedenis in al haar facetten zichtbaar en tastbaar. Dwars door de eeuwen heen, vanaf de middeleeuwen tot nu.
De leerlingen hebben de
tentoonstelling “Feest! In
Oost en West” bezocht. De interactieve ontdekkingstocht door de toren was spannend en indrukweekend. Leerlingen maakten er kennis met tradities en voorgevingen van feesten over
de hele wereld, in het bijzonder van het christendom en de islam, en gingen daarover met
elkaar in gesprek.
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De leerlingen hebben genoten van de tentoonstelling. Vanuit deze rijke leeromgeving ontstonden er nieuwe vragen. Hoe was het vroeger, hoe is het nu? Hoe kijken we vandaag naar
het leven, en naar elkaar? Wat is belangrijk voor jezelf, en wat voor een ander? Na het bezoek
hebben we werkboekjes en lesbrieven meegekregen zodat we op school hier verder over kunnen werken en praten.
Soroptimistenfestival

Afgelopen dinsdag bezochten de groepen 7 het Soroptimisten Film Festival in het Forum in
Groningen. Soroptimist is de grootste serviceorganisatie van vakvrouwen ter wereld.
Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen
wereldwijd te verbeteren. De Soroptimisten organiseren dit Soroptimist Film Festival voor Kinderen om kinderrechten, via films, onder de aandacht te brengen van kinderen. Het festival
heeft tot doel de bewustwording van kinderen te vergroten over kinderrechten.
De leerlingen keken naar de ‘Club van Lelijke kinderen’. Vooraf kregen ze kijkvragen en na
afloop vond er een nagesprek plaats over de film en de rechten van het kind.

Kangoeroewedstrijd
Enkele leerlingen hebben eind maart deelgenomen aan
de Kangoeroewedstrijd: een rekenwedstrijd met zeer uitdagende opgaven, die een beroep doen op het wiskundig
inzicht.
Inmiddels zijn de winnaars bekend:
•
•
•

Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7/8:

Feijs Brouwers uit groep 3c
Lionel de Boer uit groep 6a
Renske Nusteling uit groep 8a

Gefeliciteerd alle drie! Knap gedaan!

Open dag stichting SCN
De stichting SCN, zoals ze zelf zeggen: “het Gaafste Technisch & Creatief Jeugdcentrum van
Nederland”, maakt ons d.m.v. deze flyer attent op hun open dag op 7 mei.

Kindteam Nassauschool
Op de Nassauschool werken wij sinds dit schooljaar met 'Het Kindteam Nassauschool'. Dit is
een samenwerking tussen het WIJ-team (Centrum/Schilderswijk), de GGD en de Nassauschool
met als doel om elk kind de begeleiding en/of ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft.
Hier hebben wij elkaar en jullie als ouders voor nodig. Mocht u als ouder vragen en/of zorgen
hebben kunt u ons benaderen.
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De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 27 mei 2022. Kopij mag aangeleverd worden t/m uiterlijk dinsdag 24
mei 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.
Ongeacht in welke groep uw kind zit, worden 5-jarigen mét hun ouder(s) uitgenodigd op het consultatiebureau
voor een gezondheidsonderzoek. De kinderen in groep 7 onderzoekt de GGD 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.
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