
 

 

Buitenlesdag 
 
22 september was het de Nationale buitenlesdag. Voor ons is het gelukkig al supergewoon om buiten 

les te geven, want dat doen we bijna elke dag. 

Nieuws uit de Duinen heeft er een fantastisch filmpje over gemaakt dat we graag met jullie willen 

delen https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be... 

 

Nieuw hek geplaatst 
 
Dinsdag 22 september hebben de kleuters voor het eerst heerlijk kunnen spelen in de tuin grenzend 

aan ons nieuwe plein want het hek is geplaatst! Lekker spelen in een natuurlijke omgeving. 

 

Kinderpostzegelactie -verbinding-  

 

Onze leerlingen van groep 7&8 zijn gestart met de verkoop van de 

Kinderpostzegels. Doel van de actie is Veilig Thuis. 

Ruim 90.000 kinderen in ons land hebben géén veilige thuisbasis. Dat zijn 

gemiddeld 2 kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, 

armoede of verslaving. Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, 

waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. 

Genoeg redenen voor ons om deze actie te ondersteunen. 

Zet hem op met de verkoop kanjers!! 

 

Belangrijke data 
 
  1 oktober                   Oudergesprekken 
  1 oktober   Bezoek groepen 3/8 Fort Kijkduin 
  5 oktober   Studiedag – alle kinderen zijn vrij  
  6 oktober   OR vergadering 
  6 oktober   Bootcamp  
  8 oktober   Bezoek groep 1/2 Fort Kijkduin 
  9 oktober   Finale voorleeswedstrijd  
12 oktober – 16 oktober Herfstvakantie 
19 oktober   1e schooldag nà de herfstvakantie 
 
20 november   Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
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https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=i1PxpyXIG08&fbclid=IwAR2_WgD9hLcqSUFIdx8woXF6-ZfV07LmHcbkORBOS0YpfdxLxUVVIPdl3fE#dialog


Kinderboekenweek …. En toen! 
En toen....  

Woensdag 30 september was de feestelijke opening van de 

Kinderboekenweek. Dit jaar staat het thema geschiedenis centraal.  

Het team van 't Tuselant is ook dit jaar weer in de Boekenbus gestapt. 

Ditmaal o.a. op weg naar de prehistorie, de ijstijd en de Franse 

revolutie. Buschauffeuse Edith, zorgt er weer voor dat iedere 

leerkracht op de juiste bestemming aan komt. 

Alle leerlingen kregen al een voorproefje van het spannende, 

grappige, ontroerende voorleesboek dat er in de klas wordt 

voorgelezen. 's Middags stond maatjeslezen op het programma. Alle 

kinderen mochten aan elkaar voorlezen. 

Super om te zien hoe startende en gevorderde lezers bewondering hebben voor elkaars leeskunsten. 

Enkele reacties van de kinderen waren:  

"Wat knap dat ze in groep drie al zo goed kunnen lezen." 

"Wat hebben jullie boeken met kleine letters."  

Prachtig om te zien hoeveel bewondering de kinderen voor elkaar hebben. 

Dat maakt ons als leerkrachten supertrots. 

 

Op vrijdag 9 oktober maken wij de winnaar bekend van de voorleeswedstrijd. De kinderen zijn op dit 

moment hard aan het oefenen in de klassen om op 9 oktober te kunnen ‘strijden’ voor de oorkonde  

Voorleeskampioen ’t Tuselant. Het is heel spannend!! 

 

Bezoek Fort Kijkduin 
En toen....  

Donderdag 1 oktober zijn de groepen 3 t/m 8 op excursie geweest naar Fort Kijkduin dat natuurlijk 

praktisch in onze achtertuin ligt. Op zoek naar de walvisvaarders en de invloed van 

de Franse tijd op onze omgeving hebben de kinderen, naast een zeer informatieve 

rondleiding, ook zelf de nodige ontdekkingen gedaan.  

De komende week gaan we het fascinerende verleden verder ontdekken. 

 

De groepen 1/2 a en b gaan volgende week donderdag 8 oktober een bezoek 

brengen aan  Fort Kijkduin.  

 

Voor je buurt - Crowd funding –verbinding – beweging - 
 
Natuurlijk willen wij onze donateurs graag belonen voor de ontvangen donaties. We hebben gezegd 

dat iedereen die een donatie heeft gedaan van €.10.—een sleutelhanger krijgt. Deze 

sleutelhangers met het logo van ‘t Tuselant liggen klaar op school. Als u een sleutelhanger 

wilt ontvangen dan kunt deze ophalen bij de directie. 

Voor donateurs die €.25,-- hebben gegeven is de beloning een 

bootcamp. De betreffende donateurs hebben hierover al een mail 

ontvangen. Deze bootcamp wordt gegeven door onze 

onderwijsassistent/fitnessinstructeur Marcel Eckhardt op dinsdagavond 

6 oktober a.s. om 19.00 uur en start op het voor schoolplein. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FortKijkduin/?__cft__%5b0%5d=AZUM0JB_DXI6ibq_vY6YYGdoLrtSZ_FXbEpJM8QcjgPPto64gD3azDaovfcIFm6oJjHwp7pNEvQekDaJbM1Dg0ei_epvS3sOMz7gKcwtGuF1T3dpC01Fw5blL3Pt4hokrHZM96no5wD7gPSqpw56CQ1oAMjgfvNFl7YYg-AH27I7WW1wEuBg2qMDGkAS-y6QXHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FortKijkduin/?__cft__%5b0%5d=AZUM0JB_DXI6ibq_vY6YYGdoLrtSZ_FXbEpJM8QcjgPPto64gD3azDaovfcIFm6oJjHwp7pNEvQekDaJbM1Dg0ei_epvS3sOMz7gKcwtGuF1T3dpC01Fw5blL3Pt4hokrHZM96no5wD7gPSqpw56CQ1oAMjgfvNFl7YYg-AH27I7WW1wEuBg2qMDGkAS-y6QXHo&__tn__=kK-R


Even voorstellen 
 

Even voorstellen! Mijn naam is Kirsten Benschop. Ik ben moeder van 3 kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Tot 3 jaar terug ben ik werkzaam geweest in het onderwijs in 

Julianadorp. Daarna ben ik thuis geweest en nu werd het weer tijd om te gaan 

werken op een school. Na een leuk gesprek werd ik enthousiast over 't Tuselant. 

Op de dinsdag en woensdag ben ik nu in groep 5/6. In mijn vrije tijd spreek ik graag 

af met vriendinnen, hou ik van creatief bezig zijn en van buiten en thuis zijn met 

ons gezin. Groeten Kirsten!  

 

Ik ben Kirsten Angevare en ben vanaf heden op donderdag en vrijdag werkzaam in groep 3 op ‘t 

Tuselant. Ik werk al jarenlang met veel plezier in het basisonderwijs. Op maandag, dinsdag en 

woensdag werk ik op de Prinses Margriet in Julianadorp.  Ook daar sta ik voor groep 3.  

Naast mijn werk geniet ik van mijn gezin thuis. Aad en ik hebben samen twee dochters van  

7 en 4 jaar en de derde is op komst. Genoeg leuks om naar uit te kijken!  Ook vind ik het leuk  

om op pad te gaan met vriendinnen, te sporten of om languit op de bank een boek te lezen.  

De afgelopen week ben ik gestart in groep 3. Ik heb van deze kanjers genoten  

en we gaan er een heel leuke tijd van maken. 

Tot ziens!  

Mijn naam is Melissa Pruim. Ik ben 19 jaar oud en kom uit Anna Paulowna. 

Ik ben net gestart aan de opleiding PABO op de hogeschool van Inholland. 

Voor een half jaar kom ik stage lopen in groep 5/6 op donderdag. Verder 

vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te voetballen, te bakken en ik houd van 

gezelligheid.  

 

Ik heb veel zin in mijn stage!  

 
SUNS - beweging - 

 
Dit schooljaar had 't Tuselant de primeur. De Den Helder 

Suns zijn hun clinics bij ons gestart. Superfijn dat we dit 

keer gebruik konden maken van ons eigen inpandige 

gymlokaal. Onder toeziend oog van enkele van onze 

kleuters, die het allemaal maar superinteressant vonden, 

zijn de groepen 3 t/m 8 getraind in hun balvaardigheid. 

Natuurlijk was er ook weer tijd voor een meet & greet en 

zo kwamen de kinderen o.a. te weten wat je moet eten om 

zo lang te worden, dat je ook wanneer je kleiner bent een 

goede basketballer kunt zijn, wat hun favoriete game is en 

wie de beste speler is. 

Het was wederom een fantastische ochtend waar we de Den Helder Suns dan ook weer enorm voor 

willen bedanken! Echt top! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
BSO en VSO – verbinding - 

 

Op de BSO zijn de kinderen de afgelopen weken aan de slag gegaan met 

knutselwerkjes en het maken van tekeningen, om ze vervolgens een plekje 

te geven in het lokaal. Zo zijn er pompoenen gevouwen en er is een herfst 

kleurplatenwedstrijd gehouden onder een aantal kinderen van de BSO. Het 

gaat er mede door deze knutselwerkjes steeds gezelliger uitzien binnen. Ook 

in de herfstvakantie zal de BSO op ’t Tuselant geopend zijn en dan worden 

er leuke activiteiten gedaan rondom het thema Halloween!  

 

 

Corona maatregelen 
 
Zoals u weet zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd door hat kabinet. Voor het basisonderwijs 

heeft dit gelukkig nog niet veel gevolgen. Het protocol dat eerder door de PO-raad is uitgegeven blijft 

van toepassing. Als er op een school en besmetting met Covid-19 wordt geconstateerd wordt er 

overlegd met het bestuur en de GGD. Daaruit zullen maatregelen volgen. Dit is dus per school en per 

situatie verschillend. Op de scholen wordt extra aandacht besteed aan het afstand houden van 

medewerkers. We vragen daarvoor uw begrip. We willen ook graag uw aandacht vestigen op de 

situatie om 14.00 uur bij het hek. Dit is niet altijd even veilig. Ik wil u daarom vragen om zo laat 

mogelijk te komen en direct, nadat uw kind uit school is gekomen, weg te gaan.  

 

Jarigen !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  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 
27 oktober  Lola Hendriks 
 

 
NAMENS TEAM ’t TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 


