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Ziekmelden 
Is uw kind ziek?  
Meld dat bij voorkeur via uw 
account op Social Schools. 
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 Ouderraad: 
NL66RABO 0329 4345 35 t.n.v. 
VCOG inz. Nassauschool Ouderraad 

Kopij nieuwsbrief: 
info@nassauschool.nl 
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Schoolontwikkeling 

Maandag 9 januari waren de kinderen vrij en was er een studiedag voor het 
team. Deze dag werd wederom begeleid door Machiel Karels en Bertine van 
den Oever van Wij-Leren. De afgelopen maanden hebben we als team nor-

men geformuleerd, 
gebaseerd op onze 
kernwaarden. Tij-
dens de studiedag 
hebben we met el-
kaar geduid wat dit 
betekent voor wat 
we van leerlingen 
en van elkaar kun-
nen verwachten.  

Tijdens de “Zilve-
ren Weken” kreeg 
dit een vervolg in 
de groepen. Wel-
licht heeft u onze 
normen al in de 

school zien hangen? Uw zoon of dochter kan u er vast meer over vertellen.  
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Zilveren Weken 

De maatschappij in het klein; dat is wat vaak gezegd wordt van scholen. En zo ervaren wij dat 
als team ook. Hoe ga je met elkaar om? Hoe kom je voor jezelf op? Hoe geef je de ruimte aan een 

ander? Hoe zorgen we ervoor dat we het goed hebben met elkaar? 
Vragen waar we dagelijks mee te maken hebben en waar we in de 
klas over praten, die we uitspelen, oefenen. Wij vinden school dé plek 
waar kinderen zich op dit gebied kunnen en mogen ontwikkelen. Sa-
men met hun klasgenoten en leerkrachten.  

In het verlengde hiervan: in elke klas is sinds kort een brievenbus te 
vinden. Mocht een kind graag iets willen delen met de leerkracht en 
doet hij of zij dat liever niet rechtstreeks, dan is er ook de mogelijkheid 
om een briefje te schrijven, zodat de leerkracht op de hoogte is. 
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Oudertevredenheidsonderzoek 

Bijna de helft van de ouders heeft de 
moeite genomen om de ouderenquête 
in te vullen. We willen u bij deze harte-
lijk danken voor uw input. Deze nemen 
we mee bij het formuleren van het 
nieuwe schoolplan. U heeft uw mening 
kunnen geven over het schoolklimaat, 
het pedagogisch klimaat, het aanbod, 
de communicatie en zorg en begelei-
ding. Het is voor ons heel mooi en waar-
devol om te lezen dat zoveel ouders po-
sitief denken over de school.  

Een onderdeel dat iets minder positief 
is beoordeeld is ‘zorg en begeleiding’. 
Voor ons belangrijk om dit meer con-
creet te kunnen duiden. Daarom op deze plek de vraag: zou u met ons van gedachten willen wis-
selen over dit punt? Wat vindt u belangrijk? Wat verwacht u? Wat zou u graag anders zien? Voor 
ons belangrijke input, om zo nog beter af te kunnen stemmen op de behoeften en verwachtingen. 
Mocht u openstaan voor een gesprek, zou u dan contact op willen nemen? We maken graag een 
afspraak met u. U kunt mailen naar m.vlaanderen@vcog.nl. 

Kunst en cultuurnieuws 

Er staan weer een aantal mooie uitstapjes op de 
planning. Zo bezoeken de groepen 3 op 9 febru-
ari de voorstelling 'Wolk' van theatergroep “Het 
Houten Huis”.  

De groepen 7 gaan op 14 februari naar het Fo-
rum om daar een filmfestival bij te wonen.  

Ook is er een wissel van de wacht: de danslessen 
voor de groepen 7 zijn deze week afgelopen. 
Groep 6 en 5/6 is vanaf 9 februari aan de beurt 
voor wekelijkse lessen door dansschool Lucia 
Marthas. 

Agenda 

17 februari Rapporten mee 
20 - 23 februari Oudergesprekken 
27 februari - 3 maart Voorjaarsvakantie 

Poëzieweek 

Deze week is de Poëzieweek begonnen en duurt van 26 januari t/m 1 februari. Ook op de Nas-
sauschool besteden we daar aandacht aan. We lezen gedichten, praten er over en schrijven zelf 
ook gedichten. We doen, net als voorgaande jaren, met de groepen 4 t/m 8 mee aan de landelijke 
wedstrijd van het Poëziepaleis: Kinderen & Poëzie. 

De poëzieweek is een mooie stimulans om kinderen te laten genieten van taal. Doet u thuis ook 
mee? Bijvoorbeeld door vaak een bezoekje aan de bieb te brengen (wist u dat iedereen tot 16 jaar 
gratis lid kan worden?). En hierbij hebben we voor u ook nog een lijst met goeie tips voor kinder-
poëzie: 2017-2019 - Poëzie - De Kinderboekenambassadeur. Veel plezier! 
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Dit schooljaar komt ook onze oud-collega en dichter Arjen Boswijk in alle groepen om gedichten 
met de kinderen te schrijven. In een groep 3 schreef hij met een aantal kinderen het onderstaande 
gedicht. 

Bewegend Groningen 

Sport050, het platform voor bewegend 
Groningen, heeft ook na de feestmaand en 
de kerstvakantie in het nieuwe jaar een uit-
gebreid sport- en spelprogramma, om zelf 
aan deel te nemen, maar het biedt ook een 
vooruitblik op toekomstige evenementen in 
Groningen. 

Wordt een deel van de sportgemeenschap 
van Groningen! Of je nu een fanatieke sporter 
bent of gewoon op zoek bent naar een 
nieuwe uitdaging, deze stad en deze provin-
cie bieden tal van mogelijkheden om je spor-
tieve ambities waar te maken. Ga een och-
tend joggen langs de prachtige kanalen, of 
doe mee aan een van de vele sportevenementen in de stad. Er zijn vele sportfaciliteiten beschik-
baar met een breed scala aan activiteiten, van fitness tot voetbal, van zwemmen tot hockey. En 
dat alles in een inspirerende en gezonde omgeving.  

U vindt meer informatie op de website: Sport050. 
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De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 17 februari 2023 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk 
dinsdag 14 februari 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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