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De gouden weken
We zijn alweer 4 weken onderweg. We kunnen terugkijken op mooie weken waarin de kennismaking tussen kinderen, ouders en leerkrachten centraal stond. Waarschijnlijk heeft u, samen
met uw zoon of dochter, een kennismakingsgesprek gevoerd met de leerkracht. We vonden het
fijn om te merken dat het koffiemoment in veel groepen goed bezocht is en gewaardeerd werd.
We hopen dat deze start vertrouwen geeft en bijdraagt aan een goede samenwerking.

Ziekmelden
Is uw kind ziek?
Meld dat bij voorkeur via de website 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 Ouderraad
Kopij nieuwsbrief:
info@nassauschool.nl
E: info@nassauschool.nl
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Onderdeel van de Gouden Weken waren de schoolreizen. Een mooie gelegenheid om extra te
investeren in een goede en veilige sfeer in de groep.

En ook de collega's hebben genoten van hun eigen ‘schoolreisje’.
We vierden het teamgevoel bij
het Strandhuis in Meerstad.

De gymlessen zijn weer begonnen!
De eerste weken van het schooljaar staan in het
teken van de ‘’Gouden weken’’. Deze weken zijn ervoor bedoeld om elkaar beter te leren kennen op
sociaal gebied (samenwerken) door middel van allemaal leuke opdrachten. Ook in de gymles besteden wij hier aandacht aan door veel activiteiten te
doen waarbij het samenwerken en samen spelen
centraal staat. Zo hebben de kinderen afgelopen
weken geprobeerd een record badmintonnen neer
te zetten, zelf een tikspel bedacht en geoefend met
grenzen aangeven en herkennen bij het stoeien.

info@nassauschool.nl
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Meester Joop in het zonnetje
Meester Joop geeft op maandag, dinsdag en woensdag SOVA- en
muzieklessen bij ons op school. Daar zijn we heel blij mee. Wellicht
heeft uw zoon of dochter er thuis al over verteld?
Naast deze lessen heeft Joop de afgelopen jaren niet stilgezeten.
Hij is onlangs geslaagd voor de Master Health Innovation en daar zijn
we trots op! Nogmaals: van harte gefeliciteerd, Joop!

Kinderboekenweek 2022 – Gi-Ga-Groen!

Van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober vindt weer de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats met als thema: GiGa-Groen! Over de natuur en alles wat daarbij hoort.
Natuurlijk besteden we er op de Nassauschool ook weer aandacht aan! We maken in deze speciale week extra tijd vrij om
alle kinderen enthousiast te maken voor het
lezen van boeken. Naast het (voor)lezen van
veel verschillende boeken, organiseren we
allerlei activiteiten gericht op leespromotie.
Zo krijgen alle groepen een nieuw boek
voor de schoolbibliotheek, is er een schrijfwedstrijd en natuurlijk een boekenmarkt.
De Kinderboekenweek wordt geopend op woensdag 5 oktober 2022 om 8:45 uur op het plein
aan de Graaf Adolfstraat met alle kinderen van de school. Ook de ouders zijn van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. We maken er een feestelijke bijeenkomst van.
info@nassauschool.nl
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Via Social Schools houden we jullie op de hoogte als er speciale activiteiten zijn voor de verschillende jaargroepen.
Boekhandel Riemer heeft ook dit jaar weer de kassabon-actie.

Schoolfotograaf
Op maandag 12 en woensdag 14 september bezocht de
schoolfotograaf de Nassauschool. Dankzij de OR werd dit
moment extra leuk: alle kinderen kregen na het fotomoment een heerlijk ijsje van Matti Gelati.
En wat betreft de foto's: binnenkort krijgt u een unieke
digitale code waarmee bestellingen kunnen worden gedaan.

Schooltuin
De groepen 3 tot en met 8 bezoeken meerdere keren per
jaar de schooltuin in Paddepoel. Afgelopen maandag was
het de beurt aan groep 4. Ondanks de regen hebben de
kinderen van groep 4 de tuintjes geoogst. Alles wat voor de

zomer gezaaid was kon worden
meegenomen in tassen. Zo werd er
ui, aardappel en wortel uit de grond
gehaald om vervolgens te sorteren
en klaar te maken om te verdelen.
Ook stond in de buitenles het eten
van bloemen en uitleg over de
oogst centraal. Al met al een mooi
begin van een nieuwe tuinperiode.

Een bericht van de Ouderraad
Ieder jaar wordt er een financiële bijdrage van de ouders van onze leerlingen gevraagd: de ouderbijdrage. Dit bedrag van €30,- gebruikt de Ouderraad om mooie evenementen en activiteiten
voor alle kinderen te organiseren. Wij kunnen begrijpen dat het voor jullie niet altijd duidelijk is
waar jullie bijdrage aan besteed wordt. Daarom hieronder een overzicht van alle leuke activiteiten
waar de ouderbijdrage de afgelopen jaren aan is besteed:
• IJscokar bij schoolfotograaf
• Fruit en drinken bij Plantsoenloop en sportdag
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Cadeautjes, traktaties en versiering t.b.v. Sinterklaasviering
Kerstviering
Pasen
Activiteiten op de afsluiting van de Kunst & Cultuurweken
Eindejaarsfeest
Traktatietasjes Avondvierdaagse
Bijdrage voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten
Bijdrage voor de muziekinstallatie voor culturele activiteiten zoals Idols
Luizenzakken
Kunstcarrousel

Zoals jullie lezen doen wij met jullie ouderbijdrage hele mooie dingen voor alle kinderen van de
Nassauschool. En hopen dat ook nog heel lang te mogen doen!
De automatische incasso "Ouderbijdrage" wordt 26 september a.s. afgeschreven. De ouders die
(nog) geen gebruik maken van de Automatische Incasso krijgen in de week van 27 september via
Social Schools een verzoek tot overmaken.

Reminder inschrijven Plantsoenloop
Op zaterdag 5 november 2022 vindt de Plantsoenloop
weer plaats. Doe je ook mee?
Je kan je inschrijven voor de 1, 2 of 4 kilometer. Wil je 8
kilometer lopen, dan vindt de aanmelding plaats via deze
link: 8 km Plantsoenloop - Plantsoenloop Groningen.
Meedoen gaat als volgt: graag voor 6 oktober de inschrijfkosten via betaallink Social Schools betalen en onderstaande gegevens inleveren. Zie voor meer info:
bericht Social Schools van vrijdag 16 september, of via Plantsoenloop Groningen.

Naam (voor en achter):
Gekozen afstand:
Groep:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Schaakcursus op de Nassauschool!!
Ook dit jaar wordt er weer een schaakcursus op de Nassauschool gegeven. Iedereen vanaf groep
3 mag hier aan meedoen. De cursus begint op woensdag 5 oktober en duurt 12 lessen. De schaaklessen vinden elke woensdag plaats van 13.10 tot 14.10 uur. De schaakcursus wordt gehouden een
klaslokaal aan de Nassaulaan.
Na de 12 lessen is er een vervolgcursus van weer 12 lessen.
Er wordt les gegeven aan de hand van de stappenmethode van de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond (KNSB).
In de eerste stap (voor beginners) leren de loop van de stukken, andere spelregels zoals aanval
en slaan, schaak- en matzetten, de rokade, en passant.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Sommige kinderen hebben al eerder meegedaan aan de schaakcursus en zijn in het bezit van een schaakdiploma stap 1. Zij kunnen
verder met stap 2. Daarin leer je iets over openingen, veel trucjes om stukken van je tegenstander te winnen en wat moeilijkere matcombinaties. Om te oefenen krijgt iedereen een eigen werkboek. Daarnaast worden in elke les natuurlijk veel
partijtjes gespeeld voor de “interne” competitie. Ook zijn er een
paar leuke toernooitjes in de cursus opgenomen.
Aan het eind van de cursus kan iedereen zijn schaakdiploma halen.
De kosten voor de cursus bedragen €25. Dit bedrag kan op de eerste les worden betaald.
Als je wilt meedoen, geef je naam, je groep en het schaakdiploma dat je eventueel al in bezit
hebt, door aan de schaakmeester Hiddo Zuiderweg. E-mail: superhiddo@hetnet.nl.

De volgende nieuwsbrief
wordt op vrijdag 14 oktober 2022 naar uw mailadres gestuurd via SocialSchools. Kopij uiterlijk
dinsdag 11 oktober 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 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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