‘School in beweging’

Belangrijke data
2 oktober
14 oktober
18 oktober
20 t/m 25 oktober
29 oktober
29 oktober
1 november
11 november
11 november
12 november
20 november
26 november

Start Kinderboekenweek ‘Reis mee!’
NIO- informatieavond ouders groep 8
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Afname NIO groep 8
Informatieavond Scholen aan Zee
ouders groep 8
Controle hoofdluis
Sint Maarten
Aanvang aanbod schoorfruit
OR vergadering
MR vergader
Voorstelling LEF! Groepen 5 en 6
18.45-19.45 uur in de Kampanje

Nieuwsbrief
Oktober 2019

Bezoekadres:
Duinroosstraat 2
1783 GK Den Helder
0223 614289

Kinderboekenweek 2019
Woensdag 2 oktober zijn we op reis gegaan naar de
Kinderboekenweek met de Boekenbus.
De Boekenbus is een bijzondere
bus, want je kunt alleen meereizen als je een
boek bij je hebt. Gelukkig hebben alle passagiers,
een boek meegenomen en zijn ingestapt in de
Boekenbus om mee te reizen.
De kinderen maken tijdens de Kinderboekenweek
op verschillende manieren kennis met de
vervoersmiddelen waarmee je op reis kunt gaan. De
groepen 1/2 hebben een rondrit gemaakt met de bus en
groepen 3 t/m 6 gaan een vaartochtje maken met de
Texelse boot. We sluiten de kinderboekenweek af op
vrijdag 18 oktober. Houdt u Social Schools in de gaten
voor meer informatie!!!

Kleurwedstrijd - Talenten U heeft ze misschien al zien staan, en de kinderen misschien ook wel, de mooie opblaasbussen die
we van Connexxion hebben gekregen. De kinderen vinden het misschien wel leuk om zo’n mooie
bus te hebben en daarom is er een kleurwedstrijd!! De prijs is een opblaasbus van Connexxion. De
kinderen kunnen een kleurplaat meenemen van school en deze thuis kleuren.
Uiterlijk woensdag 16 oktober moet de
kleurplaat zijn ingeleverd bij de juf of
meester, met achterop geschreven de
naam en de leeftijd van uw kind. Een
vakkundige jury zal zich over de
inzendingen buigen en vrijdag 18 oktober
vindt de prijsuitreiking plaats.

Juf Sandra 25 jaar juf!!!!
Op 17 september hebben we gevierd dat juf Sandra alweer 25 jaar in het
onderwijs werkzaam is. We vinden dat een hele prestatie en hebben dat dan
ook met elkaar gevierd door juf Sandra in het zonnetje te zetten, want dat
heeft ze wel verdiend. Ook heeft juf Sandra het met de kinderen van de klas
gevierd. Ze hebben genoten van de heerlijke taart.
Nogmaals juf Sandra; Van harte gefeliciteerd!

Ouderbijdrage
U ontvangt binnenkort de brief van de ouderraad. In deze brief verzoekt de ouderraad om de
ouderbijdrage voor het huidige schooljaar 2019-2020 te betalen. De ouderbijdrage is dit schooljaar
vastgesteld op €.20,00. In verband met de stijgende kosten heeft de OR [in overleg met de MR]
moeten besluiten om de ouderbijdrage te verhogen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a.:
allerlei gebeurtenissen rondom de feestdagen zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen; de
traktaties bij de sportieve activiteiten zoals schoolbasketbal, schoolvoetbal, schoolhandbal.
De ouderraad verzoekt u het bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer [dit is een nieuw
rekeningnummer!!!!!] NL36RABO0343576996 ten name van I. Jansen, Stichting Ouderraad ’t Tuselant.
Wij vragen u op de overschrijving de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.
Namens de ouderraad en natuurlijk alle leerlingen: alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schoolfruit
We mogen dit jaar weer meedoen met het schoolfruitproject!
Dit betekent dat we dit schooljaar met ingang van de week van 12 november
2018 t/m 19 april 2020, drie stuks fruit per week ontvangen per leerling!
Waarom deze subsidie?
 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de
Nederlandse kinderen genoeg groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties
vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit
en groente eten op school.
 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis
ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders
vindt schoolfruit prettig.
 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente
hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt
voor soorten uit de volle grond en van het seizoen,
maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels. Het is leerzaam. Kinderen ontdekken door de
gezonde lessen meer over de herkomst van eten, de
seizoenen en over de verschillende soorten fruit en groente.
 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te
snoepen en snacken.
 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten:
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

Social Schools - Vooruitgang Vanaf eind augustus werken
wij met Social Schools, een
online communicatieplatform
voor het basisonderwijs.
De meeste ouders [78%] hebben zich inmiddels aangemeld en maken
gebruik van de app. Heeft u geen brief ontvangen of heeft u nog vragen;
Stel ze gerust!
U kunt terecht bij mevrouw Annemarie Derks [gr 1/2b] of bij mevrouw Edith
Gerssen
Vernieuwde website
Op 18 september is de nieuwe website van ’t Tuselant gelanceerd. U kunt
een kijkje nemen op onze website door naar onderstaande link toe te gaan:

https://www.tuselant.meerwerf.nl/

Brandweer op bezoek
-

Talenten -

De kinderen van groep 7/8 weten nu alles over de
werkzaamheden van de brandweer dankzij het bezoek
van brandweerman Ronald Wasch. Ze hebben proefjes
gedaan, filmpjes gezien en een quiz gedaan. Het was
een leuk maar vooral informatief bezoek!

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7/8 hebben niet stilgezeten.
25 september zijn zij van start gegaan met de
verkoop van de kinderpostzegels. Door de verkoop
van deze kinderpostzegels steunen zij goede doelen
maar ook een doel voor de school nl. uitbreiden van
de schoolbibliotheek. Daar zijn wij heel blij mee!
Bedankt voor jullie inzet, kanjers!

Lef - Talenten Groep 5/6 is begonnen met het project
LEF. Tot 26 november krijgen zij 10 lessen
van Rinske Posthumus in beweging, film en
zang. De kinderen hebben er veel zin in en
doen goed hun best om een geweldige
voorstelling te presenteren.

Welkom
Lotte Burggraaff gaat binnenkort bij ons op school starten. Wij heten
Lotte van harte welkom en wensen haar veel [leer] plezier op ’t
Tuselant.

Jarigen!!!
1 oktober
7 oktober
9 oktober
9 oktober
11 oktober
14 oktober
22 oktober
24 oktober
27 oktober

Suhema Ali
Fayley van der Kamp
Lotte Burggraaff
Jacy Vellema
Ryder van der Kamp
Marley Verbeek
Divaynna Anastatia
Famke Hocqué
Lola Hendriks

Namens team ’t Tuselant
Van harte gefeliciteerd!!!

Dag van de leraar
Zaterdag 5 oktober is de dag van de leraar en daarom zijn alle leerkrachten op vrijdag 4 oktober
even flink in het zonnetje gezet door Jeroen Hensen van Cateringbedrijf ZeeZicht
Het is een mooie gelegenheid om te laten zien hoe we de inzet van onze juffen en meesters
waarderen.

Meerwerf goes global
Omdat onderwijs niet ophoudt bij de deur van het klaslokaal
Meer hierover kunt u lezen in bijgaande brief!

