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Deze maand…. 

…. staat in het teken van vieren. Komende maandag verwelkomen we de goedheiligman en zijn 
pieten op school. De weken die volgen staan 
in het teken van kerst. 
Een bijzondere tijd, zo-
wel thuis als op school. 
De boodschap van 
vrede op aarde lijkt be-
langrijker dan ooit... 
Zowel sinterklaas als 

kerst vieren we graag met u samen. Hieronder leest u meer.  

Maandag 5 december 

Hij komt… hij komt… maar waarop? Op maandag 5 december mogen we 
Sinterklaas en een aantal van zijn trouwe Pieten verwelkomen op onze 
school. Hij geeft zijn paard Ozosnel een ochtend vrij. Maar hoe moet hij dán 
naar de Nassauschool komen? De kinderen van school zijn afgelopen week 
druk bezig geweest met het verzinnen van een oplossing. Maandag 5 de-
cember rond 8.50 uur zullen we zien welk vervoermiddel Sint heeft gekozen 
om naar de Nassauschool te gaan. De kinderen van school staan vanaf 8.40 
uur op de stoep rondom de school om Sint te zien aankomen. Wilt u dit ook 
zien? U kunt aan de overkant van de straat staan om dit mee te maken. Als 
Sinterklaas eenmaal op het plein is, is er voor de ouders plek achter alle kin-
deren. Wij hopen op een leuke en gezellige dag.  
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Cadeautjes op de kade  

We zingen een liedje in de klas 

omdat hij Sinterklaas is  

Hij kan het niet horen 

want hij woont in Spanje  

Hij komt met de boot 

of met het vliegtuig  

De oude boot was gezonken 

de cadeautjes lagen op de kade  

We zingen over chocoladeletters 

en bruine pepernoten  

En wie stout is 

krijgt zout  

Wat lekker is 

op een eitje 

Uitnodiging kerstviering 

Het is alweer bijna zover: de kerstviering! Via deze weg willen we u allen van harte uitnodigen dit 
mooie feest met ons te vieren! We vieren het kerstfeest in de Nieuwe Kerk in Groningen. Vooraf-
gaand aan de dagen van kerst is ons thema 'Klein beginnen'. 
Denk hierbij aan een sneeuwbal die klein begint, maar hoe 
langer je hem door de sneeuw rolt, hoe groter de sneeuwbal 
wordt. Hoe mooi zou het zijn als we zo ook kunnen bijdragen 
aan meer vrede, eerlijkheid, trouw en gelijkheid. Het pro-
gramma zal er als volgt uitzien:   
• 17.30-18.00 uur: de viering voor de kinderen van de groe-

pen 1 en 2 (entree vanaf 17.15 uur via de hoofdingang).   
• 18.30-19.15 uur: de viering voor de kinderen van de groe-

pen 3, 4 en 5 (entree vanaf 18.15 uur via de hoofdingang).  
• 19.45-20.30 uur: de viering voor de kinderen van de groepen 5/6, 6, 7 en 8 (entree vanaf 19.30 

uur via de hoofdingang).  
Aan het einde van de vieringen houden we een collecte voor de Voedselbank door middel van 

een QR Code.   
Buiten en in de kerk is het gezellig en mooi versierd. We doen allemaal ons best om er iets moois 

van te maken. We vinden het fijn dat we iets speciaals met elkaar kunnen beleven op deze bijzon-
dere plek. Daar past een rustige sfeer bij waar we samen voor zorgen. We rekenen hierbij ook op 
uw medewerking.   

Wij hebben er zin in, we hopen u ook! Graag tot ziens in de Nieuwe Kerk!  

PS: vanwege de beperkte parkeermogelijkheden raden wij u aan op de fiets of lopend te ko-
men. In de kerk zitten de kinderen bij hun eigen klas en leerkracht vooraan. Ouders, broers en 
zussen nemen plaats op de banken erachter. Broers en zussen zitten bij hun ouders. 

Anne  Memphis  Rav  Aysu              

groep 2A Nassauschool Groningen 
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Scholenbezoek 

Op woensdag 16 november mochten we een keer in een andere 
keuken kijken. Ons team bezocht die dag verschillende basisscholen 
in het kader van het leren van en met elkaar. Het is ontzettend inte-
ressant en leerzaam om te zien hoe er op andere scholen gewerkt 
wordt. We hebben naderhand onze bevindingen gedeeld en bekij-
ken vervolgens welke “good practices” we van meerwaarde vinden 
voor de Nassau en hoe we deze in kunnen passen in onze onderwijs-
praktijk.  

Vooraankondiging: afname ouderenquête 

Elke school werkt met een schoolplan. Dit plan wordt voor 4 jaar opgesteld. Hierin is te lezen 
waar de school aan werkt en hoe het onderwijs en kwaliteitsbeleid vorm krijgt. Ons huidige 
schoolplan loopt aan eind van dit schooljaar af. Zie: Schoolplan Nassau 2019-2023.pdf (nas-
sauschool.nl).  

Op dit moment treffen we voorbereidingen om het nieuwe schoolplan te schrijven. Hiervoor be-
vragen we onze leerlingen, u als ouders en het team. Volgende week ontvangt u van ons een mail 
met daarin een vragenlijst. We realiseren ons dat dit een drukke tijd is, toch hopen we dat u wat 
tijd wil nemen om ons van feedback te voorzien.  

Kunst en cultuurnieuws 

Bezoek Schoolkerk 

Half november bezochten de groepen 5 en 5/6 de Schoolkerk in Garmerwolde. De Schoolkerk is 
gevestigd in de middeleeuwse kerk van het dorp. In het sfeervol verlichte gebouw spraken we 
met elkaar over de betekenis van licht in donkere tijden. Hoe je daar zelf blij van kan worden maar 
ook hoe mensen dat op andere plekken in de wereld doen. Feesten uit het christen- en jodendom 
maar ook het hindoeïsme en de islam kwamen ter sprake. We maakten een kaarsenhoudertje 
voor iemand die ons lief is. Daarna beklommen we de moderne trap in de middeleeuwse toren. 
De 'lift naar de hemel' was duidelijk favoriet! 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Rijksmuseum 

Op 15 november hebben we met de groepen 7 een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. 
Om 8.45 vertrok de bus vanaf de 

Nassaulaan richting Amsterdam. 
We bezochten de tentoonstelling 
‘Proef de geschiedenis’. 

Na aankomst werden we in 4 
groepen verdeeld en kregen we 
een rondleiding van een educatief 
medewerker van het museum. 

Iedereen werd uitgedaagd om 
anders te kijken en na te denken 
over de Nederlandse geschiede-
nis. Wat gebeurde er toen? En hoe 
zien we dat nu? 

Is speculaas wel een ‘oer-Hol-
landse’ specerij? En welke kamer 
zou er bijgetekend moeten wor-
den bij het Poppenhuis? 

Natuurlijk bezochten we ook de 
Eregalerij en mochten we een 

kijkje nemen bij de Nachtwacht. 
Na 1,5 uur vertrok de bus weer richting Groningen. In deze korte tijd konden we natuurlijk niet 

het hele museum bezichtigen, maar veel kinderen vonden het een mooie en bijzondere ervaring 
en gaven aan graag nog eens terug te willen! 

Nieuwe kunstvakdocent 

Na de herfstvakantie is Juf Leonie gestart als kunstvak-
docent op de Nassauschool. Ze geeft op maandag beel-
dende vormingslessen aan de bovenbouw. De midden-
bouw krijgt kunstlessen aangeboden door juf Anoek. We 
zijn heel blij met zulke vakspecialisten die ons team en 
de school versterken! 

Een bericht van onze docent beeldende vorming 

Ik ben Leonie van der Linden. Komend schooljaar Do-
cent Beeldende Vorming in de bovenbouw.  Ik loop al 
een paar weken rond op de Nassauschool. Er valt van al-
les te vertellen maar laat ik het kort houden. Ooit als 
klein meisje ben ik vanuit het westen verhuisd naar het 
kleine Sint Annaparochie. Dus zo goed als mijn hele 
jeugd opgegroeid in Friesland.  Door de studie Kunstge-
schiedenis, Friesland ingeruild voor Groningen. Waar ik 
ben blijven plakken en nu nog altijd heerlijk woon in een 
gezellig hofje in de stad. Na 4 fantastische jaren op de 
Kunstacademie en met een diploma op zak als Kunst-
docent ben ik gaan werken in het middelbaar onderwijs. 
Ik was nieuwsgierig naar het primair onderwijs. Door het 
opleidingstraject Kunstdocent in het PO van de Hanze-
hogeschool waar ik dit jaar mee ben gestart, heb ik deze stap kunnen maken en heb ik mij heb 
mogen aansluiten bij het team van de Nassau. Hartstikke fijn!  

mailto:info@nassauschool.nl
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Een sinterklaascadeau van het Forum 

Deze week werden we in de watten gelegd 
door het Forum. Zij verrasten ons met nieuwe 
sinterklaas- en kerstboeken, met begeleidend 
schrijven. Forum, bedankt namens de kin-
deren! 

 

 
 
 
 
 
 

Nog meer boekennieuws… 

De bonnenactie van Riemer heeft weer een mooi bedrag opgeleverd. Er is voor ruim € 1.000,00 
aan boeken gekocht bij Boekhandel Riemer, waardoor wij voor ruim € 200,00 nieuwe boeken 
voor de schoolbibliotheek konden aanschaffen. Heel erg bedankt! 

Een bericht van de leerlingenraad Paleis… 

De leerlingenraad van het Paleis komt om de 2 weken samen om ideeën voor ons gebouw te 
bedenken en uit te voeren. Speerpunt nummer 1 was de schoolomgeving schoonhouden. De kin-
deren van de leerlingenraad hebben contact opgenomen met de gemeente Groningen met de 
vraag of de gemeente ons hierin kan ondersteunen. Met succes!  Vorige week leverde de milieu-
dienst een setje met afvalgrijpers, afvalzakhouders en vuilniszakken bij ons af. De leerlingenraad 
gaat er nu over nadenken hoe we dit moeten gaan inzetten. Daarnaast is de leerlingenraad ook 
in overleg met de gemeente over 'milieulessen' in het Paleis. We houden jullie op de hoogte! 

De leerlingenraad Paleis 

…en van de leerlingenraad Nassaulaan 

Hallo allemaal, 

Wij hebben dit schooljaar weer een nieuwe leerlingenraad voor de bovenbouw. De nieuwe leden 
zijn: Mayla 6a, Levi 6b, Jelmer 7a, Marieke 7b, Nanne 8a, Pim 8b.   

We zijn vorige week bij elkaar gekomen. We hebben een voorstelrondje gedaan en alle ideeën 
opgeschreven. Dit zijn onze ideeën: nieuwe spullen voor op het schoolplein, meer groen op het 
plein en een betere pannakooi. Ook willen we graag voetbalgoals voor in het plantsoen aanschaf-
fen. Maar we willen ook dat iedereen zich meer verantwoordelijk voelt voor alle spullen van de 
school, dat we er beter voor zorgen zodat het speelgoed niet zo snel stuk gaat.   

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
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Verder gaat juf Yvonne ons vragen stellen over de sociale veiligheid, het nieuwe schoolplan en 
goed kunnen leren. Dat laatste hebben we al gedaan. We willen graag veel positiviteit en zelfver-
trouwen, kunnen werken op je eigen niveau, een rustig plek om te kunnen werken en goede uitleg 
van meester of juf. En we hebben er zin in!  

Groetjes van de leerlingenraad Nassaulaan 

Kerstactie 

U kunt de QR-code hiernaast scannen om mee te doen met de Kerst-
actie van de Nassauschool Groningen voor de Voedselbank Stad Gro-
ningen. Gebruik de “Camera App” op uw smartphone. De code is geldig 
tot 1 december 2024.  

U kunt ook klikken op de QR-code of deze link. 

Nieuws van de Ouderraad 

Woensdag 14 december: de Nassauschool Kledingbeurs 

We kennen het allemaal wel: van 
het één op andere moment zijn de 
kinderen uit hun kleren en schoe-
nen gegroeid. Om deze spullen nog 

een ‘mooie tweede ronde’ mee te geven 
of omdat jullie zelf ook op zoek zijn naar 
grotere maten kleding organiseert de ou-
derraad op woensdagmiddag 14 decem-
ber vanaf 12.30 uur tot 14.00 uur de Nas-

sauschool Kledingbeurs! 
In de kleine gymzaal op de locatie van de Graaf Adolfstraat zijn jullie als ouders van harte welkom 

om hier (tweedehands)kleding voor jullie kinderen uit te zoeken en mee te nemen. De insteek is 
dat elke ouder een maximaal aantal kledingstukken gratis mee kan nemen (dit is afhankelijk van 
de inbreng). Wanneer jullie hier een vrijwillige bijdrage voor willen geven, is dat uiteraard ook geen 
enkel probleem maar het hoeft niet. 
Voor het mogelijk maken van deze kledingbeurs zijn wij ook op zoek naar:  
• Kleding in verschillende maten: van maatje 56 tot aan de grote maten (mt. 176) 
• De kleding moet ook in goede staat zijn, geen scheuren of gaten bijvoorbeeld 
• Niet alleen kleren voor de winter zijn welkom, zomerspullen mogen ook 
• Laarzen, schoenen, slippers etc. 

De inbrengmogelijkheden voor de kleding zijn als volgt: 
• Op woensdagochtend 7, donderdagochtend 8 en vrijdagochtend 9 december op het school-

plein aan de Graaf Adolfstraat tussen 8.20 en 8.40 uur 
• Woensdagochtend 14 december vanaf 10.30 uur in de kleine gymzaal 

Let op! Wanneer jullie spullen inbrengen, kunnen jullie dit dan al gesorteerd op maat bij ons 
aanleveren?  

Kledingbank Maxima en Mama-
mini 

De kleren die overblijven zullen 
wij na afloop doneren aan Kleding-
bank Maxima en/of Mamamini. Op 
deze manier hopen wij er nog 
meer andere kinderen blij mee te 
kunnen maken.  

mailto:info@nassauschool.nl
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Feestdagen boxen 

De Feestjesfabriek bestaat uit een groep studenten van de universiteit Groningen die zich inzet 
om voor elk kind deze feestdagen een cadeautje te verzorgen. Zij vragen aandacht voor een 
“FEESTDAGEN BOXEN!” actie.  

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 23 december 2022 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk 
dinsdag 20 december 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 
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