
 

 

Afscheid juf Ans 
 

Wat was het op woensdag 29 september 
een feest! Het afscheidsfeest van Juf 
Ans. Zij trakteerde alle kinderen op een 
fantastische voorstelling van Straalman& 
Vriesman theater en aansluitend een 
ijsje. En natuurlijk hebben wij ook 
cadeautjes gegeven van alle kinderen en 
een afscheidslied gezongen. Wat zullen 
wij juf Ans missen!!!!  

Wij wensen juf Ans natuurlijk een hele 
fijne tijd toe nu zij lekker gaat genieten van haar pensioen!!! 

Brengen en halen 

De corona maatregelen heeft veel vervelende gevolgen voor iedereen maar er zijn ook positieve 
ontwikkelingen en die zien we vooral terug bij onze kinderen op school. De kinderen zijn namelijk 
heel zelfstandig geworden en dat merken we bij het brengen en halen.  
Vanaf groep 1 kunnen de kinderen dit heel goed zelf. De zelfredzaamheid is enorm verhoogd. Zelf 
jas uitdoen, tas ophangen e.d. is geen enkel probleem. Daarnaast zien we bij oudere kinderen dat 
het heel prettig is dat zij rustig de klas in komen en alvast met hun werk kunnen beginnen. Soms nog 
even een foutje corrigeren of even iets afmaken of alvast met iets nieuws beginnen. Deze 
ontwikkelingen juichen wij toe en willen we niet stagneren.  
Daarom blijft het brengen en halen zoals de afgelopen week: 

 Brengen vanaf 8.15 uur 
Groep 1 t/m 4: Ouders lopen mee tot op het plein en laten hun kind zelfstandig naar binnen 
gaan. De juf staat bij de deur om de kinderen op te vangen.  
Op dat moment is de juf er voor de kinderen, zij kan dus geen gesprekjes met ouders voeren. 
Als u iets wilt melden, wilt u dit dan via de mail doen of telefonisch ná schooltijd.  
Groep 5 t/m 8: Ouders brengen tot het hek. De kinderen lopen vervolgens zelfstandig het 
plein op en gaan direct naar binnen.  

Belangrijke data 
 

27 september t/m 8 oktober Oudergesprekken gr 1 t/m 7 

  4 oktober   Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

 14 oktober Bezoek Joods Cultureel Kwartier 

Amsterdam, gr. 6/7/8 

15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

17 oktober t/m 22 oktober Herfstvakantie 

25 oktober Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

  3 november NIO afname groep 8 

11 november Sint Maarten 

18 november MR vergadering 

19 november Pietendag 

25 november Schoen zetten 

30 november OR vergadering 
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 Halen vanaf 13.50 uur 

Groep 1t/m 4: Ouders mogen op het plein op de kinderen wachten. Zij komen met de juf naar 
buiten. 
Groep 5 t/m 8: Kinderen gaan zelfstandig het plein af. U kunt eventueel bij het hek op hen 
wachten. 

 
Voor kinderen die op de fiets komen geldt nog steeds de volgende afspraak: 
Kinderen mogen op de fiets komen als zij wonen: 

✔ ten noorden van de Seringenlaan; 

✔ ten oosten van de Jan Verfailleweg of 

✔ ten zuiden van de Elzenstraat 

Graag willen wij u er ook nog even op attent maken dat er geen honden op het schoolplein mogen! 

Kijken in de school - kijkweken -  
 
Het is natuurlijk leuk om af en toe even in de school te kijken. Deze kijkmomenten worden gekoppeld 
aan bijvoorbeeld een thema afsluiting. U kunt in de app van Social Schools lezen wanneer er een 
kijkmoment is. We zullen u dan in een bepaalde week de gelegenheid geven om een keer in de klas 
te komen kijken. 
 

Even voorstellen!!! - stagiaires -  
 

 

Mijn naam is Kyra Wesemann en ik loop stage in groep 7/8. Ik zit in mijn eerste jaar 

van de PABO.  En heb er heel veel zin in om bij de Tuselant stage te lopen. Voor de 

opleiding van de PABO heb ik eerst een MBO 4 marketing en communicatie gedaan. 

Nadat ik geslaagd was op het MBO wilde ik toch graag een hele andere richting op. 

Ik heb voor de PABO gekozen omdat ik het super leuk vind om te werken met 

kinderen, en om te zien welke stappen kinderen zetten om te groeien. Zelf geef ik 

ook al 5 jaar les in het zwembad in Den Helder. Daar heb ik heel veel kinderen zien 

groeien. Daar heb ik ook ondervonden dat ieder kind anders is, en dat maakt het ook 

een uitdaging om te kijken ‘hoe pak ik dit het beste aan?’. 

 

Ik ben Indy, ik doe nu de opleiding onderwijsassistent op het ROC van Noord-Holland. Ik 

loop stage in groep 3 bij Kim, op de dagen woensdag en donderdag ben ik aanwezig in de 

klas. Mijn stage periode is tot eind januari. In de klas help ik de kinderen waar nodig is en 

neem ik ze ook apart in groepjes voor opdrachten. 

 
 
 

Leerlingenraad - verbinding, talenten, eigenaarschap - 
 

De eerste leerlingenraad is gevormd. Uit de groepen 5, 

6, 7 en 8 zijn zeven leerlingen gekozen die dit jaar voor 

het eerst de leerlingenraad van ’t Tuselant gaan 

vormen. De eerste vergadering is gepland en ze 

hebben er heel veel zin in! 

 

 

 

 

 

 



Zonnebloemen - talenten - 

 

Geen één, geen twee maar alle kinderen hebben een prijs 

gewonnen met de zonnebloemwedstrijd omdat eigenlijk 

iedereen heel goed zijn of haar best heeft gedaan. En dat 

vinden wij heel wat waard!! [helaas staat niet iedereen op de foto] 

 
            

Kijkmiddag, informatiemiddag en 

afsluiting thema Helderse Helden  

 

Wat was het heerlijk om alle ouders/verzorgers weer te kunnen 

uitnodigen in onze prachtige school. 

Wat een fantastische opkomst! En wat fijn om te horen dat jullie zo 

enthousiast zijn.  

Lieve jongens en meisjes, we zijn supertrots op jullie! Jullie hebben 

prima verteld wat we allemaal doen op school. Wij hadden het niet 

beter gekund. Voor herhaling vatbaar!! 

 

 

 
 

PSL de Woelwaters en BSO ‘t Tuselant  

Op PSL De Woelwaters zijn wij t/m 14 oktober bezig met het 

thema Knuffels. Wij hebben het gehad over het verschil tussen 

hard en zacht, wij hebben Puk naar bed gebracht en hebben ook 

zelf een knuffelbeer op papier beplakt met stofjes. Ook mochten de 

kinderen zelf hun knuffel(s) meenemen naar de peuterspeelzaal en 

er is voorgelezen uit het boek ‘waar is knuf?’. Vanaf 1 november 

start het thema ‘licht en donker’ en dit thema loopt door tot eind 

december.  

 

Op BSO ’t Tuselant hebben wij de afgelopen tijd onze eigen heldenboten 

ingekleurd, passend bij het thema ‘Helderse Helden’. Ook gaven de kinderen 

aan dat ze het heel leuk zouden vinden om knutselwerkjes van Pokémon te 

maken. Daarom zijn er Pikachu’s gevouwen, geplakt en gekleurd. In de 

herfstvakantie zijn de kinderen van BSO ’t Tuselant op de locatie BSO 

Koraaleiland. Dan doen wij daar knutsel- en spelactiviteiten rondom het 

thema: ‘Het Wilde Westen’. 

 

Voetballen/ M.S.V. Zeemacht 
 

Deze week werden de kinderen van groep 4&5 verrast met een voetbal clinic die werd gegeven door 

Jack de Vries & Harold de Klerk. Trainers van het eerste elftal van M.S.V. Zeemacht, afdeling 

veldvoetbal. Daarnaast kregen wij ook nog eens een hele voorraad nieuwe voetballen. Echt 

fantastisch! Dankjewel! We zijn er superblij mee! 

 



 

Welkom  
 

In oktober starten Quinten van de Voorde, Jaysley Schouten en Finnley Hooiveld 

bij ons in groep 1/2. Wij heten Quinten, Jaysley en Finnley van harte welkom en 

wensen hen heel veel leerplezier op ’t Tuselant. 

 
 

Onze jarigen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onze jarigen in oktober 

 
   1 oktober  Suhema Ali 
   7 oktober  Fayley van der Kamp 
   9 oktober  Lotte Burggraaff 
   9 oktober  Jacy Vellema 
 11 oktober  Ryder van der Kamp 
 14 oktober  Marley Verbeek 
 22 oktober  Divaynna Anastatia 
 24 oktober  Famke Hocqué 
  

  
NAMENS TEAM ’T TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 
 
 
 
  
 


