
 

 

Pietenschool en Sinterklaas 
 

We zijn de hele week al bezig met het Sinterklaas feest 

en dat heeft u onder andere kunnen volgen via het 

Tuselant Sinterklaas journaal. 

 

Maar dat was nog niet alles. 

Donderdag 3 december werd ’t Tuselant omgetoverd tot 

Pietenschool. De kinderen hebben gewerkt aan allerlei 

verschillende activiteiten zoals knutselen, spelletjes 

spelen, tekenen, bouwen, bakken, bootcamp en nog veel meer! Het 

was een hele gezellige dag! 

 

Vandaag 4 december heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan ’t Tuselant. Met zijn Roetveegpiet 

is Sinterklaas gestart met een basketbalwedstrijdje met meester Marcel. Daarna heeft de Sint uit 

kunnen rusten op zijn mooie plek in de gymzaal. Alle groepen hebben daar een bezoek gebracht aan 

Sinterklaas. Sommige kinderen hebben opgetreden of gezellig even met de Sint gebabbeld. Daarna 

heeft iedere groep van Sinterklaas een zak cadeautjes meegekregen om in de 

klas uit te pakken. Natuurlijk waren wij allemaal heel verbaasd toen uit de 

zakken de verloren sportattributen tevoorschijn kwamen zoals de 

badmintonracket en de voetbalschoen. Gelukkig heeft Sinterklaas nu alles 

weer terug en kan hij weer lekker verder sporten.  

 

In de groepen 5 t/m 8 hebben de surprise pieten heel erg hun best gedaan om 

een mooie surprise te maken. Er zaten prachtige kunstwerken bij!!!!  

Kortom het was een heel gezellig Sinterklaasfeest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 
  3 december   Pietenochtend 

   4 december   Sinterklaasfeest 
 16 december   Kerstfeest 
 18 december   Tuselant Got Talent 
 21 december – 1 januari  Kerstvakantie 

   3 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie 
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Kerstviering 
 
Wij vieren 16 december het kerstfeest op school. Helaas dit jaar niet met 

de lichtjesloop maar we hebben iets anders leuks bedacht. De kinderen 

van groep 4 zorgen voor een mooie kerstvoorstelling voor alle kinderen 

van de school. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 mogen ’s middags 

[voor 14.00 uur] deze voorstelling al bekijken en voor de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 zullen de kinderen van groep 4 ’s avonds optreden. 

 

De kinderen van de groepen 1,2 en 3 worden om 16.30 uur op school 

verwacht voor de kerstviering met kerstdiner. Zij kunnen om 17.15 uur 

weer opgehaald worden. De kinderen kunnen via het voorplein door de 

hoofdingang naar binnen en kunnen ook weer opgehaald worden bij het 

voorplein. 

 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen om 17.30 uur, via het achterplein naar school komen. Zij 

gaan dan eerst de kerstvoorstelling bekijken en daarna hebben zij het kerstdiner. Deze kinderen 

kunnen om 19.00 uur weer opgehaald worden. Zij zullen de school via het achterplein verlaten.  

 

Sint Maarten/ Speelgoed actie - verbinding - 
 

 

SINT MAARTEN  

 

In het jaar dat alles anders is dan anders hebben we 11 november Coronaproof Sint Maarten 

gevierd. 

Alle groepen hebben voor elkaar gezongen door middel van het digibord. De kinderen vonden het 

fantastisch om elkaar op het grote scherm te zien. Er werd lekker meegezongen en door de gangen 

klonk steeds een luid applaus na iedere 'voorstelling.' 

 

Verder hebben we in deze week van het ‘geven’ speelgoed 

ingezameld voor de Stichting Speelgoedbank Den Helder.  

We hebben met onze school heel veel speelgoed 

opgehaald en daar zijn we reuze trots op. Iedereen 

heel hartelijk bedankt voor deze gulle gaven. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
NIO 

 
Op 17 november is bij de leerlingen van groep 8 de NIO 

test afgenomen. Het was een spannende dag voor de 

leerlingen. Ze hebben allemaal supergoed hun best 

gedaan. De NIO test wordt gebruikt als een van de 

aspecten om een goed advies voor het Voortgezet 

Onderwijs te formuleren. Juf Jacqueline heeft inmiddels 

een afspraak gemaakt met de ouders van groep 8 om 

het voorlopig advies te bespreken. 

 

Schoolfruit  
 

We hebben het in Social Schools al vermeld; ook dit jaar mogen we 

mee doen met het schoolfruitproject!  
Dit betekent dat we dit schooljaar met ingang van de week van 11 

november 2020  t/m half april 2021, drie stuks fruit per week per leerling 

ontvangen!  

 
 
BSO en VSO – verbinding - 
 

In de maand december doen wij op BSO ’t Tuselant veel leuke activiteiten die 

te maken hebben met de thema’s Sint en Kerst. Op 1 december hebben wij het 

Sintfeest gevierd op de BSO en toen kregen wij van Sint en Piet nieuw lego 

voor op de groep! Ook zijn wij op een middag aan de slag gegaan met het 

bakken van pepernoten. Wat wij verder onder andere nog gaan doen deze 

maand, is het maken van kerststukjes die de kinderen mee kunnen nemen 

naar huis. Zo komen we op de BSO ook helemaal in de kerstsfeer!  

 

 

PSL De Woelwaters - verbinding -  
 

Op PSL De Woelwaters hebben de kinderen hun mooie zelfgemaakte paddenstoel 

lampion aan de kleuterklassen mogen laten zien waarbij we 

natuurlijk ook twee leuke sint maarten liedjes lieten horen. 

        

Nu zijn we alweer druk bezig met Sinterklaas ..                       

Oh wat een spannende tijd is dit toch… We hebben een 

schoentje gekleurd en aan het eind van de week hebben we 

de schoentjes op de kast gezet zodat Sinterklaas ze goed kon zien. Natuurlijk 

hebben we ook heel hard sinterklaas liedjes gezongen. En wat een verrassing 

dat er de volgende keer een klein cadeautje voor iedereen in de schoen zat!  Dank u wel Sinterklaas! 

 

 



 

Misschien roken de kinderen  en juffen van ’t Tuselant maandag 30 november en 

dinsdag 1 december iets lekkers. Nou dat kan kloppen! De 

peuters hebben allemaal heerlijke pepernoten gemaakt en 

geproefd. De kinderen zijn ook lekker aan het knutselen 

geweest en hebben o.a. Sinterklaas een baard gegeven 

met scheerschuim en wc rolletjes met verf. Donderdag 3 

december hadden we pietengym: “Kunnen we net als Piet 

over het dak lopen, pakjes in een schoorsteen werpen en ergens doorheen 

kruipen?” Ja hoor dat kunnen deze peuters allemaal heel goed! 

            
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
 

In verband met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar willen wij zoveel 

mogelijk zicht hebben op het leerlingenaantal. Zijn er nog broertjes/zusjes die 

volgend schooljaar 4 jaar worden, nog niet zijn ingeschreven, maar wel bij ons 

op school komen? Wij horen dit dan graag van u. Misschien heeft u vrienden/ 

bekenden/ buren met jonge kinderen; wilt u dit dan ook aan hen doorgeven? 

Wij zijn hier erg mee geholpen. 

 

Welkom 
 

Deze maand start Taim Abazied bij ons op school. Wij heten Taim van harte 

welkom en wensen hem heel veel leerplezier op ’t Tuselant. 

 

Jarigen !!!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  1 december   Anne van der Graaf 
  3 december   Alysha Bhaggoe 
  3 december   Delissa Verhoef 
  7 december   Julie Bakker 

  7 december   Lynn Bakker 
  9 december   Nasteho Artan Mohamoud 
  9 december   Bas van der Graaf 
11 december   Isa Zoutzeling 

12 december   Casper Bouwens 
14 december   Tyson Bruul 
16 december   Abdullahi Mohamed 
16 december   Hasnain Zulfiqar 

20 december   Elise Kaman 
26 december   Safwan Mohamed 
  

 
NAMENS TEAM ’t TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 

  
 


