
 

 

Leerlingvragenlijst veiligheid 
 

Ook dit jaar hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer de vragenlijst ‘veiligheid leerlingen’ 

ingevuld. We vinden het ontzettend fijn om te lezen hoe de leerlingen de veiligheid bij ons op school 

ervaren. Een prachtig resultaat!!  

VEILIGHEID SCORE 
LEERLINGEN 2020 

SCORE 
LEERLINGEN 2021 

Veiligheidsbeleving Goed Goed 

Optreden van de leraar Ruim voldoende Goed 

Opstelling van de leerling Voldoende Ruim voldoende 

Welbevinden Ruim voldoende Goed 

Fysieke veiligheid Goed Goed 

Sociale veiligheid Goed Goed 

Psychische veiligheid Goed Goed 

Materiele zaken Goed Goed 

Veiligheid op school; ik geef het 
cijfer 

8.8 8,8 

Naar mijn zin; Ik geef  het cijfer 8.1 8,6 

Opmerkingen van leerlingen: 

 We doen leuke buitenlessen en als iemand wordt gepest, wordt er altijd geholpen door de 

juffen. 

 We hebben leuke buitenlessen en dit is een hele veilige school. 

 Het is een leuke school en in heb het naar mijn zin en ik vind de juf ook super lief. 

 Deze school is gewoon TOP. 

 Ik vind het goed dat jullie deze vragen doen want dan weet je ook wat de kinderen op school 

vinden en dan weet je ook wat we kunnen veranderen. 

Deze laatste opmerking vinden wij heel waardevol. Volgend schooljaar willen we de leerlingen meer 

mogelijkheden geven om mee te denken over alles wat er bij ons op school gebeurt en daarom 

richten we met ingang van het nieuwe schooljaar een leerlingenraad op. Na de zomervakantie 

zullen wij hierover meer informeren. 

 

Belangrijke data 

 

14 juni   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

18 juni   Schoolreisfeestdag groepen 1 t/m 6 

24 juni   Musical groep 7/8 

30 juni   MR vergadering 19.15 uur 

30 juni   Rapporten mee. 

30 juni t/m 2 juli Kamp groep 7/8 

7 juli   Afscheidsavond groep 8 

8 juli   Laatste schooldag 

9 juli Studiedag - begin zomervakantie; alle 

leerlingen zijn deze dag vrij. 

 
 
 

 
 

 
  
  

 
 
 
 
  
 

Nieuwsbrief juni 2021 
Bezoekadres 
Duinroosstraat 2 
1783 GK  Den Helder 
0223 614289 

De chillplek is klaar. Maar hier kunnen 
we natuurlijk ook lekker werken of 
picknicken. 



Oudervragenlijst veiligheid en thuisonderwijs 

 

Wij willen de ouders die de vragenlijsten hebben ingevuld heel hartelijk bedanken. De vragenlijsten 

zijn door 34 van de 104 ouders ingevuld. Hieronder kunt u de resultaten lezen. 

VEILIGHEID SCORE OUDERS 
2021 

Mijn kind voelt zich veilig op 
school 

7,7 

Mijn kind heeft het naar zijn/haar 
zin op school; 

7,9 

THUISONDERWIJS 
 

 

De school verzorgde digitale 
lessen of instructie voor mijn kind  

Goed 

Ik had duidelijk zicht op het 
schoolwerk dat mijn kind moest 
doen 

Ruim voldoende 

Een les op afstand van een leraar 
waarbij alle leerlingen uit de klas 
tegelijk instructie krijgen, 
bijvoorbeeld via Google Meet. 

Goed 

 

Jammer genoeg zijn de uitslagen van de ouders niet valide, omdat de organisatie ‘Werken Met 

Kwaliteitskaarten’ [WMK] stelt dat de vragenlijsten door te weinig respondenten zijn ingevuld [28%]. 

Hierdoor is het moeilijk om conclusies te trekken. Ondanks dat geeft het ons toch een beeld over de 

waardering die u als ouders geeft aan onze school en ons onderwijs. Dit betekent voor ons dat wij op 

de goede weg zijn en verder gaan met het verbeteren van onze onderwijskwaliteit en blijven werken 

aan het welbevinden van de leerlingen. Ook hebben wij mooie inzichten gekregen in de manier 

waarop wij het thuisonderwijs hebben ingericht. We vinden het fijn om te lezen dat u daar heel 

tevreden mee bent geweest.  

 

Verkeerslessen  

Vrijdag 28 mei was weer een typische buitenlesdag, zoals we dat op 't Tuselant inmiddels wel 

gewend zijn. Met een straalblauwe lucht, enkele schapenwolkjes en een heerlijk zonnetje was het 

dubbel genieten. De kinderen uit groep 3 t/m 8 volgden les 2 van Verkeerskunsten. Op het 

parkeerterrein naast de school werden diverse verkeerssituaties geoefend, zodat de kinderen steeds 

vaardiger worden in het verkeer. 

       

 

 

 



Zomerfeestweken op ’t Tuselant - verbinding -  

We hebben een rare periode achter de rug waarin veel leuke 

activiteiten aangepast moesten worden of soms helemaal niet door 

zijn gegaan. Gelukkig kan er nu weer wat meer en daarom willen we 

dit schooljaar feestelijk afsluiten. De maanden juni en juli worden 

zomerfeestweken op ’t Tuselant. Iedere week staat in het teken van 

een leuke en gezellig activiteit.                                                                                                                  

Wat gaan wij doen? Dat kunt u hieronder lezen. Dit is een kort 

overzicht. Houd u Social Schools in de gaten, want daarin vertellen 

de leerkrachten u meer over de activiteiten en de data. 

Dag/week Groepen Activiteit 

Week 1:                                    
7 t/m 11 juni; de juiste dag 
leest u in Social Schools 

3 t/m 8 Picknicken in de duinen 

Week 1                                    
Donderdag 10 juni  

1/2  Wieltjesdag 

Week 2:                           
Vrijdag 18 juni 

1 t/m 6 Schoolreisfeestdag 

Week 3:                                
Donderdag 24 juni                                     

1 t/m 6 Voorstelling: Musical groep 7/8 

Week 4:                                       
28 t/m 2 juli; de juiste dag leest 
u in Social Schools 

1 t/m 6 Naar de speeltuin 

Week 4: woensdag 30 juni t/m 
vrijdag 2 juli 

7/8 Schoolkamp 

Week 5: laatste schoolweek; 
de juiste dag leest u in Social 
Schools 

1 t/m 4 Waterdag op school 

Week 5: laatste schoolweek; 
de juiste dag leest u in Social 
Schools 

5 t/m 8 Zwemmen 

 

Oudergesprekken en rapporten 
 

De oudergesprekken zullen wij indien nodig, net als voorgaande jaren, doen op uitnodiging van de 

leerkracht. Mocht u zelf graag een gesprek met de leerkracht willen, dan kunt u dat aangeven. Er 

wordt dat contact met u opgenomen. De gesprekken worden in principe op afstand, telefonisch, 

gevoerd. Echter in overleg met ouders en leerkracht kan bij een [zorg]gesprek worden gekozen voor 

een gesprek op school.  

De rapporten worden op woensdag 30 juni aan de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 meegegeven. 

De groepen 7 en 8 ontvangen het rapport een dag eerder, op dinsdag 29 juni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afscheid groep 8 /musical gr 7/8 – verbinding – talenten  

 

 Musical en gala-avond 24 juni 

Ook dit jaar combineren we, i.v.m. de coronamaatregelen, de voorstelling van groep 7 en 8 met de 

gala-avond. Overdag zullen de kinderen een voorstelling geven voor de leerlingen van groep 1 t/m 6. 

's Avonds is er dan een voorstelling die helaas alleen bezocht kan worden door de ouders/verzorgers 

van groep 8. Na afloop van de voorstelling gaan de kinderen van groep 7 naar huis en zal er daarna 

een officiële gala-plechtigheid zijn waarbij de kinderen van groep 8 nog even extra in het zonnetje 

worden gezet. 

Juf Jacqueline is nog op zoek naar een aantal ouders die willen helpen met haar en make-up. Mocht 

er een ouder/verzorger zijn die de voorstelling van groep 7 en 8 zou willen filmen en verspreiden dan 

kunt u zich ook bij haar melden. 

 Eindfeest 

Op woensdagavond 7 juli is er een eindfeest voor groep 8. Deze avond is alleen voor de leerlingen 

en het team. Op donderdag 8 juli worden de leerlingen van groep 8, volgens traditie, de school 

uitgespoten. 

 Kamp 

Ontzettend fijn dat alle kinderen met ons mee op kamp gaan. De ouders/verzorgers die mee gaan in 

de begeleiding zullen binnenkort op school worden uitgenodigd voor een informatieavond over het 

kamp. 

 

Verkeersexamen gr. 7/8 

 

Op 25 juni wordt het praktisch verkeersexamen voor groep7 en 8 afgenomen. Wij zijn nog op zoek 

naar 2 ouders/verzorgers, die op die ochtend met ons mee willen fietsen naar motel Den Helder.  

(vertrek school om 11:00) 

 

Zonnebloemwedstrijd “Zet ‘t Tuselant in bloei en win”                    

We zijn heel benieuwd hoe het met de zonnebloemen gaat. Het lijkt ons 

leuk om in de nieuwsbrief van juli foto’s 

van de zonnebloemen te plaatsen.  

Leuke, mooi foto’s mogen naar school 

gemaild worden, dan kunnen we in de 

laatste nieuwsbrief laten zien hoe ze 

groeien en bloeien. 

In de eerste week na de schoolvakantie willen we graag een foto 

ontvangen met daarop de volgroeide zonnebloem.  

Voor de allergrootste zonnebloem hebben we een leuke prijs!!! 

 

Studiedagen 

 

Er staan dit jaar nog twee studiedagen gepland; op maandag 14 juni en vrijdag 3 juli. De studiedag 

op maandag 14 juni hebben wij onder andere nodig om de CITO gegevens te verwerken,  de 

rapporten te schrijven en ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. De studiedag op vrijdag 9 

juli is de laatste schooldag en de start van de zomervakantie. 

 

 

 

 

 



Welkom 
 

Deze maand start Prim bij ons in groep 1/2b. Wij heten haar van harte welkom en  

wensen haar heel veel leerplezier op ’t Tuselant. 

 

 

 

Jarigen !!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze jarigen in juni 

 
  1 juni  Fedde Bloem 
  5 juni  Anna Dabrowska 
  6 juni  Evi Koopman 
  7 juni  Esila Gümüs 
  9 juni  Demy van der Aa 
  9 juni  Daan Jimmink 
24 juni  Noortje de Groot 
25 juni  Samira Ashkir 
25 juni  Djordy Vroone 
26 juni  Luka Hendriks 
 

NAMENS TEAM ’T TUSELANT 
“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 

         THEMA BOUWEN GROEP 1/2a en 1/2b 


