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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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De tijd van vieren is aangebroken.... 

Vandaag, vrijdag 11 no-
vember, staat in het te-
ken van het vieren van 
Sint-Maarten. De kin-
deren maakten de afge-
lopen tijd prachtige lam-
pions en gaan vanavond 
zingend langs de deuren. 
Een mooie traditie!  

Een dag later is de in-
tocht van Sinterklaas een 

feit. We hopen op mooie weken voor de kinderen. Op maandag 5 december 
verwachten we hoog bezoek op school. Ook u bent van harte welkom bij 
de intocht op school. Binnenkort volgt meer informatie… 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
mailto:info@nassauschool.nl
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De afgelopen weken... 

Identiteit 

De christelijke identiteit is een van de speerpunten uit het “Strategisch beleids-
plan” van de VCOG. In het kader daarvan zijn op alle scholen identiteitsessies ge-
organiseerd, zo ook op de Nassau. Op 28 oktober werden we bezocht door Erik 
Renkema van Verus.  

Erik heeft het team het team geïnspireerd en aan het denken gezet over onze 
identiteit. We zochten de verbinding de ontwikkeling naar kindgericht onder-
wijs, het zijn van een Cultuurprofielschool, burgerschapsvorming en onze chris-

telijke identiteit. Het was een betekenisvolle middag die op een later moment 
een vervolg krijgt. We houden u graag op de hoogte en zullen u te zijner tijd ook 

om input vragen rondom dit onderwerp.  

Yvonne Kerssemeeckers geslaagd 

Yvonne is geslaagd voor de Schoolleidersopleiding. We zijn 
trots op haar! Van harte gefeliciteerd! 

Week van de mediawijsheid  

Deze week stond in het teken van de Week van de mediawijs-
heid. Een week met extra aandacht voor de digitale vaardighe-
den en geletterdheid. Het thema was 'Like en cancel', en gaat 
over het stimuleren van sociaal gedrag online. (weekvandeme-
diawijsheid.nl). 

Door niet toe te kijken bij kwetsend gedrag online, maar op te 
staan voor een ander, maak je duidelijk dat dit niet oké en niet 
normaal is. Als we dit met z’n allen doen, veranderen we de so-
ciale norm en zal dit soort kwetsend gedrag in de toekomst min-
der vaak voorkomen online. Voor meer informatie: Check de tips 
en wees geen omstander #houhetsociaal. 

 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/
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Plantsoenloop 

Allereerst natuurlijk onze complimenten voor alle 
sportievelingen die mee hebben gedaan met de Plant-
soenloop! Erg leuk dat meer dan 250 leerlingen meel-
iepen in de blauwe Nassaushirts. Die sportiviteit zien 
we ook terug in de gymlessen. Voor de vakantie lag de 
focus op ‘jezelf uitdagen’ en wisten de leerlingen de oe-
feningen stapje voor stapje moeilijker te maken voor zichzelf. Na de vakantie zijn we begonnen 
aan een periode vol ‘balbehandeling en scoren’ door middel van allemaal verschillende teamspor-
ten. Deze periode sluiten we af met de olympische spelen waarin we natuurlijk niet alleen kijken 
naar wie er het meeste scoort, maar ook naar wie ‘fairplay’ al goed onder de knie heeft! 

Margedag 16 november 

Op woensdag 16 november hebben de kinderen een vrije dag en de leerkrachten een studiedag.  
Dit schooljaar staat voor het team in het teken de verdere ontwikkeling van kindgericht onder-

wijs en de lerende organisatie. We leren van en met elkaar, onder andere door bij elkaar in de klas 
te kijken en feedback te geven. Daarnaast zouden we ook graag eens in een andere keuken willen 
kijken. In het kader daarvan bezoeken we komende woensdag andere scholen. Centraal bij deze 
bezoeken staan onze thema's uit het jaarplan: ‘zelfsturing’ en ‘de norm voor lerend gedrag’. We 
hopen op een mooie en inspirerende dag.  

Corona... wat kunt u van ons verwachten? 

Corona is weer wat op z'n retour, maar we 
zullen er niet los van komen. In het kader 
daarvan heeft de VCOG een “Corona draai-
boek” uitgewerkt. Hierin staan verschillende 
scenario's beschreven. We hebben de be-
langrijkste punten op een rijtje gezet. Hieron-
der leest u wat u van ons kan verwachten in 
het geval van corona bij leerlingen, de leer-
kracht of een lockdown.  

Corona draaiboek Nassauschool, novem-
ber 2022 

In dit draaiboek leest u wat u van ons kan 
verwachten mochten kinderen of de leerkracht positief testen op corona.  

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Scenario 1: Een of meerdere leerlingen zijn thuis vanwege corona, of vanwege quarantaine 
of test maar niet ziek 

De rest van de leerlingen is welkom op school.  
Aanvullend voor groep 3-8: 
• De leerling krijgt in MOO thuiswerk aangeboden. Er is geen online les. Eventueel kan het 

schoolwerk opgehaald worden op school. 
• De leerling gaat met behulp van een dag- of weektaak zelfstandig aan de slag. 
• Aan het eind van de tweede schooldag neemt de leerkracht contact op met de leerling. 
• Communicatie met ouders verloopt via Social Schools. 

Scenario 2: de leerkracht is thuis, maar kan wel werken  
De leerkracht afwezig is. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan vragen we uw kind thuis 

te houden. U ontvangt hierover bericht via Social Schools.  
Aanvullend voor groep 1 en 2: de leerkracht stuurt via Social Schools een bericht met suggesties 

voor activiteiten. De leerkracht houdt contact met de leerlingen/ ouders. 
Aanvullend voor groep 3-8: 
• Op de eerste dag kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met hun werk via MOO. 
• Op de tweede dag van afwezigheid start het thuisonderwijs. De leerkracht en leerlingen 

ontmoeten elkaar in MOO. De leerkracht geeft instructie voor de verdere dag.  
• De leerkracht zorgt dat de leerling in MOO het thuiswerk krijgt aangeboden in de vorm van 

een dag- of weektaak. Gedurende de week is er dagelijks contact met de leerlingen. 

Scenario 3: de leerkracht is thuis, maar kan niet werken  
Leerkracht is ziek thuis. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan vragen we uw kind thuis 

te houden. U ontvangt hierover bericht via Social Schools.  
Aanvullend voor groep 3-8: Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met hun schoolwerk via 

MOO. 

Scenario 4: Totale lockdown 
Zowel de leerkracht en de leerlingen zitten thuis. U ontvangt hierover bericht via Social 

Schools. 
Aanvullend voor groep 1 en 2: de leerkracht stuurt via Social Schools een bericht met suggesties 

voor activiteiten. De leerkracht houdt contact met de leerlingen/ ouders. 
Aanvullend voor groep 3-8: 
• Op de eerste dag kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met hun werk via MOO. Even-

tueel kan het schoolwerk opgehaald worden op school. 
• Op de tweede dag van de lockdown start het thuisonderwijs. De leerkracht en leerlingen 

ontmoeten elkaar in MOO. De leerkracht geeft instructie voor de verdere dag.  
• De leerkracht zorgt dat de leerling in MOO het thuiswerk krijgt aangeboden in de vorm van 

dag-of weektaken. Gedurende de week is er dagelijks contact met de leerlingen. 
• Minimaal een keer in de week is er contact tussen de individuele leerling en leerkracht. 

Tot slot: mocht uw kind niet naar school kunnen en u voelt de behoefte om contact te hebben, 
laat u het dan weten via Social Schools? Mocht u de leerkracht niet kunnen bereiken wegens 
ziekte, dan zijn we in ieder geval te bereiken via info@nassauschool.nl. 

Dit draaiboek vindt u ook terug op de website d.m.v. deze link: Coronadraaiboek Nassauschool, 
of onder het menu “Informatie”. 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
mailto:info@nassauschool.nl
https://nassauschool.nl/Informatie/CoronadraaiboekNassauschool.aspx
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K&C nieuws 

Danslessen 

Sinds een aantal weken zijn er elke donderdag danslessen voor onze 
groep 8 leerlingen bij Lucia Marthas. Binnenkort volgen de groepen 7 en 
daarna zijn de groepen 6 aan de beurt. De lessen vinden plaats op de 
locatie op Zernike: 7. Via de leerkracht van uw kind ontvangt u de data 
en de tijden. De overige groepen krijgen op vrijdag danslessen van 
onze eigen docent Odette Koster.  

Schoolkerk  

Binnenkort bezoeken onze bovenbouwleerlingen de Schoolkerk 
in Garmerwolde.  

De Schoolkerk is een concept van de stichting “Oude Groninger 
Kerken”. De Schoolkerk biedt uitdagende programma’s, waarin 
leerlingen zélf aan zet zijn. Ze geven de kinderen een stem, doen 
een beroep op hun empathie en verbeeldingskracht. We kijken er-
naar uit! 

Vooraankondiging kerstviering  

Save the date: Het lijkt nog ver weg, maar achter de schermen wordt alweer druk gewerkt aan 
de kerstviering van dit jaar. We willen u alvast op de hoogte brengen van de datum, tijd en plek.  
Op dinsdag 20 december vindt de kerstviering dit jaar plaats in de Nieuwe Kerk. De viering wordt 
opgesplitst in 3 sessies:  

Groep 1 en 2: 17:30 – 18:00 uur  
Groep 3, 4 en 5: 18:30 – 19:15 uur  
Groep 6, 7 en 8: 19:45 – 20:30 uur  

 Noteert u het vast in uw agenda?  

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 2 december 2022 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk 
dinsdag 29 november 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: Nieuwsbrieven Nassauschool. 

  

De jeugdgezondheidszorg in de basisschool 
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Gro-
ningen. 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 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 

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
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