
 

Laatste nieuwsbrief 
 
Vandaag ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. Gelukkig hebben we door 

de versoepeling van de Corona maatregelen het schooljaar feestelijk af kunnen sluiten.  

Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer. Verder informatie over de studiedagen en het 

vakantierooster, de nieuwe BSO ’t Tuselant en de Gameday van Sportservice. 

 

Afscheid groep 8 
 
Anders dan anders maar toch een spetterend afscheid van groep 8. De leerlingen zijn door alle 

kinderen woensdagmiddag de school uit gespoten. Kleddernat zijn zij naar huis gegaan om ’s avonds 

weer opgeknapt naar school te komen voor het afscheidsfeest. We zijn begonnen met pizza’s eten 

en daarna hebben we kunnen genieten van een, door de groep zelf, georganiseerde Bonte Avond. 

Leuke optredens en spelletjes zoals liedjes, dansjes en een bingo. Door het kanovaren, het klimmen 

in de KlimVallei en deze Bonte Avond hebben de kinderen toch nog een beetje 

het kampgevoel gehad.  

Na de Bonte Avond volgde het officiële gedeelte. Alle 

kinderen zagen er prachtig en feestelijk uit in hun 

galakleding. Ze hebben hun certificaat en afscheidsboek 

ontvangen en we hebben de avond afgesloten met een 

disco. Kortom een prachtige afscheidsavond, georganiseerd 

door de kinderen zelf en juf Jacqueline. Complimenten!  

                           Lieve kinderen van groep 8: 

We gaan jullie missen!!! 
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Belangrijke data 
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‘School in beweging’ 



 
 
 

Afsluiten schooljaar; bewegend het jaar uit!  
- beweging en talenten -  

 
Dansend en op wieltjes hebben we dit schooljaar afgesloten 

met de groepen 1 t/m 8. De leerlingen hebben met hun groep, 

onder begeleiding van Rinske Posthumus van Triade, ’s 

morgens een dans ingestudeerd en ’s middags hebben we 

allemaal gekeken naar de optredens van de groepen. 

Ondertussen hebben de kinderen op de parkeerplaats naast 

de school gespeeld met alles wat wieltjes 

heeft. Een patatje en een ijsje maakten het 

feest compleet. 

 
 
 

 
 
 
 
Studie dagen schooljaar 2020/2021 
 

Maandag 5 oktober  Hele dag 

Vrijdag 20 november  Vanaf 11.00 uur/ halve dag 

Maandag  1 februari Hele dag 

Maandag 8 maart Hele dag 

Vrijdag 2 april Vanaf 11.00 uur/ halve dag 

Vrijdag 21 mei Hele dag 

Maandag  14 juni Hele dag 

Vrijdag 9 juli Hele dag 

 
Vakantie rooster 
 

 Van Tot en met 

Herfstvakantie Maandag 12 oktober Vrijdag 16 oktober 

Kerstvakantie Maandag 21 december Vrijdag 1 januari 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari Vrijdag 26 februari 

Pasen Maandag 5 april  

Meivakantie Maandag 26 april Vrijdag 7 mei 

Hemelvaartvakantie Donderdag 13 mei Vrijdag 14 mei 

Pinksteren Maandag 24 mei  

Zomervakantie Maandag 12 juli  Vrijdag 20 augustus  

 
 
 
 
 
 



Het nieuwe schoolplein! – beweging en verbinding - 
 
Een groter en groener voorplein, dat was de bedoeling, en dat gaat het 

worden. We hebben de subsidiewedstrijd van het Hoogheemraadschap 

gewonnen en subsidie van de Rabobank ontvangen waardoor de 

plannen, die wij voor ons voor-schoolplein hebben, gerealiseerd kunnen 

worden. In de vakantie zal er hard gewerkt worden zodat we na de 

vakantie kunnen genieten van het mooie nieuwe plein. We starten met 

een feestelijke week en de eerste schooldag na de vakantie wordt het 

schoolplein officieel geopend door de Burgemeester.  

Inmiddels zijn we ook gestart met het Crowdfundingproject ‘Voor je 

Buurt’ en we hopen door deze actie ook het klim- en klauterparcours te 

realiseren.  

U kunt via deze link de actie bekijken en eventueel doneren: 

https://voorjebuurt.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/2930/spelen-ontdekken-klimmen-en-

klauteren-op-een-veilige-plek 

We hebben al heel veel donaties ontvangen. Daar willen we iedereen alvast heel hartelijk voor 

bedanken!! 

 
BSO en VSO – verbinding - 
 

Vanaf 17 augustus starten wij met VSO [voorschoolse]  en BSO 

[buitenschoolse] ’t Tuselant. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Er 

is nog plek!! Dit kan via de site van 

SKDH:info@skdh.nl  

De nieuwe medewerker van de BSO stelt zich graag aan u voor: 

Ik ben Dionne Scheen, 20 jaar oud en ik woon in Den Helder. Ik heb pedagogiek 

gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en heb gedurende deze opleiding veel 

gewerkt met kinderen rond de basisschoolleeftijd. Mijn hobby’s zijn boeken lezen, 

muziek luisteren en afspreken met vrienden. Vanaf augustus zal ik werkzaam zijn als 

pedagogisch medewerker op de nieuwe BSO op ’t Tuselant. Ik kijk er erg naar uit om 

er met uw kind(eren) een gezellige en leerzame tijd van te maken!  

 
Meerwerf goes local! – verbinding -  
 
Het goede doel van ‘Meerwerf Goes Local’; Stichting De Voedselbank.  

Het eerste wat de medewerker zei, was: “Wat is hier veel opgehaald!!”  

En daar zijn wij natuurlijk heel trots op. Bedankt voor alle gulle gaven! 
 
Gameday – Nieuws vanuit Sportservice  
 

We gaan het gewoon doen! Dus… Are you ready?? Want GAMEDAY 2020 wordt meer dan VET!!! 

En dat een hele zomer lang! Het sportseizoen is als een nachtkaars uitgegaan, maar wij zorgen voor 

een spetterend einde met onze eigenwijze sport challenge. Daar wil je toch bij zijn?? 

Schrijf je daarom snel in via https://game-day.nl/tickets/inschrijven-gameday-sports-voetbal. Iedereen 

kan zich inschrijven. Je hoeft geen lid van een vereniging te zijn. Wees er snel bij, want er zijn maar 

beperkte plaatsen en vol = vol! 
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Waar?   Op de sportterreinen van FC Den Helder, HCSC en JVC 

Wanneer? 8 juli t/m 10 juli. We trappen af bij JVC, daarna zijn we te vinden bij FC Den 

Helder. We sluiten af bij HCSC 

Wat? Subsoccer, Teqball, Smart basket, online wielrennen, voetvolley, Smart goals, 

FiFA, Play finity balls, Mario Kart,Target schieten, Dusss…! 

Hoe? Schrijf je in via het inschrijfformulier. Wil je als trainer een team inschrijven of 

wil je een groep inschrijven? Dat kan ook! stuur dan een mail 

naar walter@game-day.nl 

Wat kost mij dit?  Een goed humeur en een glimlach! 

Nieuwsgierig?  Kijk snel op www.game-day.nl  

 
Welkom 
 
Na de zomervakantie starten Francesco Antal, Daniël Jimmink, 

Gichano Farrell en Nova Voorsluis bij ons op school. Wij wensen 

Francesco, Daniël, Gichano en Nova heel veel leerplezier op ’t 

Tuselant. 

 
 
Jarigen !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens team  ’t Tuselant wensen wij iedereen een hele 

fijne en zonnige vakantie! 
 

 
  1 juli   Bram Dekker 
  4 juli   Aayan Mian 
11 juli   Lyla Bolkenstein 
15 juli   Simo de Boer 
15 juli   Jaylena Schouten 
24 juli    Zander Addink 
28 juli   Kit Slort 
29 juli    Cas Roozing 
30 juli   Bradley Todic 
30 juli   Faylinn Vang 
31 juli   Robert Antal Bango 
 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 
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