
 

 
 

Feestelijke 1e schooldag 
 
We zijn weer begonnen!! De eerste schooldag stond in het teken van het 

buitenspeelgoed. Alle groepen hebben een bak met nieuw speelgoed 

gekregen en daarom hebben we het schooljaar geopend met een hele grote 

knuffelbeer, een steltloper en buitenspeelmaterialen van Sportservice. We 

kijken terug op een leuke, gezellige, feestelijke startdag. 

 
 

Thema “Helderse Helden” - verbinding, talenten -  
  

Afgelopen maandag is de tentoonstelling 

“Helderse Helden”  geopend door onze  

bestuurder, Nils van Heijst. Speciaal voor 

deze gelegenheid heeft hij zijn Dorus 

Rijkers trui aangetrokken en heeft hij de 

deur geopend naar ons tijdelijke museum. 

De komende weken leren de kinderen van 

alles over onze Helderse Helden, de attributen van een redder en het redden van drenkelingen in 

onze soms woeste Noordzee. Kortom, een superleuk project met veel uitdagende opdrachten. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Belangrijke data 
 

  6 september   Luizencontrole 

14 september   OR vergadering; 20.00 uur 

23 september Kijkmiddag/informatiemiddag 16.00 – 

18.00 uur 

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

29 september   MR vergadering 

  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 
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Zonnebloemen 
 

We hebben heel veel foto’s 

binnengekregen met mooie, 

hoge en minder hoge 

zonnebloemen. Het zal heel 

moeilijk worden om te ontdekken 

welke zonnebloem uiteindelijk 

het hoogst is geworden. We zijn 

benieuwd!! 

             

Op de fiets naar school of lopend? -beweging- 
 

We krijgen steeds meer leerlingen op ’t Tuselant en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Er is echter 

ook een minpuntje en dat zijn de fietsen die op het schoolplein geplaatst moeten worden. Dit worden 

er ook steeds meer. Daarom willen we dat de kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen.  

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, want sommige kinderen wonen te ver om te lopen. Zij mogen op de 

fiets komen. Het gaat om kinderen die wonen: 

✔ ten noorden van de Seringenlaan; 

✔ ten oosten van de Jan Verfailleweg of 

✔ ten zuiden van de Elzenstraat  

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking! 

PSL de Woelwaters en BSO ‘t Tuselant 

PSL de Woelwaters 

Het nieuwe thema van PSL De Woelwaters is het thema ‘knuffels’. Met dit thema zijn wij gestart op 

maandag 30 augustus en duurt t/m 14 oktober. 

 

Bij knuffels hoort lief zijn voor elkaar en vriendjes worden. De 

kinderen mogen een knuffel van huis meenemen.  Ze gaan 

met de knuffel “snoezelen” in de slaapkamerhoek, gaan Puk 

naar bed brengen, knutselen een zachte knuffel en er wordt 

voorgelezen uit het bijhorend boek 

“waar is Knuf?” 

 
               

BSO ‘t Tuselant 

Op BSO ’t Tuselant zijn de kinderen bezig geweest met het maken van 

hun eigen lego poppetje op papier. Verder hebben de kinderen de 

afgelopen paar weken lekker vaak buiten gespeeld. Er is een nieuwe 

pedagogisch medewerker op de groep: Yardena. Zij is er op de dinsdag 

samen met Dionne. Op woensdag en vrijdag werkt zij alleen. 

 

 

Welkom  
 

In september starten Jaabir Steiger en Tyamo van ‘t Voort bij ons in groep 1/2. Wij 

heten Jaabir en Tyamo van harte welkom en wensen hen heel veel leerplezier op 

’t Tuselant. 

 

 

  



Afscheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onze jarigen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onze jarigen in september 

 
  3 september  Ichell Zondervan 
  3 september  Twyla Zondervan 
  6 september  Mads Voorsluis 
  8 september  Jay de Zwart 
  8 september  Mikaela de Zwart 
  9 september  Milayka Tuithof 
10 september  Ahmed Mohamed 
12 september  Jelle Burggraaff 
13 september  Tim van Bruggen 
13 september  Pieter Kraak 
16 september  Lauren Nulle 
19 september  Caylee van Hilst 
22 september   Jay Brandjes 
25 september  Gregson van der Wal 
27 september  Modou Mbaye 

 
NAMENS TEAM ’T TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 
 
 
 
  
 

Helaas nemen we ook 

afscheid. Eind september gaat 

juf Ans met pensioen, heerlijk 

voor haar, maar wij gaan juf 

Ans natuurlijk heel erg missen. 

30 september is haar laatste 

werkdag!!! 


