
Thema ‘FIT HET VOORJAAR IN’ -beweging-talenten-

Op 8 maart zijn we gestart met het project "Fit het voorjaar in." Een
combinatie tussen gezonde voeding en beweging.

Onze wethouder Sociaal Domein, Pieter Kos, was bereid dit mooie initiatief
te openen en Juf Tanja van Team Sportservice gaf weer de aftrap voor de
Daily Mile. Ook kregen de kinderen een bidon, want water drinken is
belangrijk en gezond!

Daarnaast krijgen alle kinderen van 't Tuselant deze periode iedere week
een beker verse soep tijdens de lunch. Deze soep is bereid door een
professionele kok en zit boordevol groente.

Leerlingen uit groep 7&8, de 'Soupmasters' helpen mee met het
opwarmen en uitdelen van de soepen. Daarnaast verdiepen zij zich in de
groenten uit de soep. Gewapend met de soep en de opgedane kennis delen
de soupmasters de soep uit in de klassen en vertellen ze tegelijkertijd wat ze
geleerd hebben over de ingrediënten. Annette de Vries van het
rijksprogramma Jong Leren Eten " Met Groentjessoep leren kinderen in de
praktijk over hun eten van grond tot mond."

De kinderen mogen een sticker plakken wanneer ze de soep hebben
geproefd en dit werkt stimulerend. De kinderen leren zo nieuwe smaken
kennen. Inmiddels hebben ze de volgende soepjes gegeten:
Paprika-tomatensoep; Courgettesoep, Wortelsoep en deze week
Preisoep met aardappel. De reacties zijn wisselend maar over het
algemeen wordt er heerlijk van de soepjes gesmuld.

https://www.facebook.com/TeamSportserviceDH/?__cft__[0]=AZWWfiP3eoNvjpuPZ0Ixp774t8mLAIbTCXTVgEHZIURayi316vdm5iCFv7ZduRVZTIdRBLLUSeXApt91OVkE-CqHMRxuFJxg4FmHv_lPlo00kCLD2Q9YCeXRQaaUNCPRR2ZifgGkhmGo6zek8j4C6cAFR9jz3ph4q7Sqmt7UxpcaZuT9l4qzubH423s9CGITBzk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JongLerenEtenNH?__cft__[0]=AZWWfiP3eoNvjpuPZ0Ixp774t8mLAIbTCXTVgEHZIURayi316vdm5iCFv7ZduRVZTIdRBLLUSeXApt91OVkE-CqHMRxuFJxg4FmHv_lPlo00kCLD2Q9YCeXRQaaUNCPRR2ZifgGkhmGo6zek8j4C6cAFR9jz3ph4q7Sqmt7UxpcaZuT9l4qzubH423s9CGITBzk&__tn__=-]K-R


Scholierenveldloop - beweging-talenten- TROTS !!!!!!!!

Meer dan 20  kinderen hebben
meegedaan met de

scholierenveldloop. Kinderen van
groep 1 t/m 8. Een geweldige

prestatie!!!! Super goed gedaan
allemaal!!

Toolkit Klimaatproof Schoolplein -talenten-verbinding-

Groep 7&8 is uitgekozen om mee te werken aan een klimaatproof schoolplein. De kinderen planten
bomen en struiken, bouwen insectenhotels en maken vogelhuisjes. Hierbij worden zij geholpen door
de de man die alles kan, onze conciërge Martin.
Voor dat laatste hebben de kinderen zelf materialen meegenomen. Te denken valt aan: hout van bijv.
Eik, esdoorn of beuk, riet, dakpannen, dennenappels, gaas en bamboe.

Meerwerf Goes Global -verbinding-

Vorige week was het de Week van het Openbaar
Onderwijs en kernwaarden van het openbaar
onderwijs zijn onder andere participatie en
ontmoeting. Vanaf die week besteden wij aandacht
aan de ontmoeting en daarbij denken wij aan de
ontmoeting met de straatkinderen van Kathmandu.
In het kader van het project Meerwerf Goes Global
brengen een aantal collega's van onze stichting
Meerwerf in het najaar een bezoek aan
Kathmandu in Nepal. Zij zullen de handen uit de
mouwen steken voor de ‘straatkinderen van
Kathmandu’, een Nederlandse stichting welke zich
actief inzet om kinderen, die noodgedwongen
alleen op straat leven, een thuis te geven. In het
kader van burgerschap/zorg voor de medemens,
willen wij van 't Tuselant ook een steentje bijdrage
in de vorm van een inzamelingsactie door de
leerlingen van groep 7/8. De leerlingen doen mee met de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle.



Bij de Tuinbouw Battle strijden basisscholen om de prijs voor de beste tulpenteelt. De teelt wordt door
leerlingen van de basisscholen zelf verzorgd in het klaslokaal van hun eigen basisschool. Op een
teeltkar wordt een teeltopstelling gebouwd met twee lagen tulpen. De battle eindigt als de teelt
oogstrijp is. Dit duurt ongeveer drie weken. De leerlingen maken dan tulpenbossen en verkopen ze.
De opbrengst is voor een goed doel! En ons doel is natuurlijk de stichting Straatkinderen van
Kathmandu. Zodra de bossen tulpen klaar zijn voor de verkoop, hoort u weer van ons🌷🌷

Schoolvoetbal -beweging-talenten-verbinding-

De eerste wedstrijden zijn gespeeld. Ze hebben het geweldig gedaan,
onze kanjers. Natuurlijk is dit het resultaat van de trainingen die zij

hebben gehad van de vader van
Bas en van Jelle en van onze eigen
meester Marcel.
Op naar de volgende ronde!

Naschoolse Activiteiten -beweging-talenten-verbinding-

Wat is het een succes!!! De aanmelding
was al grandioos maar de inzet van de
kinderen is ook geweldig. Er worden
worden heerlijke gerechten gemaakt op
maandag door de kinderen van groep 3 t/m
5. Op woensdag zijn de kinderen van groep
6 t/m 8 gestart met het werken aan een
gezonde leefstijl door het volgen van
bootcamps en een gezonde kooklessen.
Dit alles onder leiding van juf Céline van
Healthy Family Coach. Op dinsdag is het
heerlijk zen in de gymzaal want daar

volgen de kleuters de yoga lessen van juf
Kirsty.

Helaas hebben we ook wat kinderen moeten
teleurstellen maar na de meivakantie is er nog
een ronde koken en kokkerellen voor de kinderen uit de groepen 3
t/m 5 en yoga voor de kinderen uit groep 1/2. De kinderen die zich
hiervoor hebben opgegeven en de 1e ronde zijn uitgeloot kunnen
hieraan deelnemen. Het is niet meer mogelijk om voor deze
activiteiten op te geven. De kinderen die mee mogen doen, krijgen
tegen die tijd een brief met verdere informatie.

Sporten na schooltijd - beweging -

Ook voor deze activiteit hebben zich zoveel kinderen opgegeven dat het niet paste in twee
lesmomenten per week. In overleg met de vereniging kunnen we een derde les aanbieden voor
Budo, weerbaarheid en zelfverdediging.



Het uitgangspunt was totaal 10 lessen per groep, maar doordat er nu een lesmoment is bijgekomen,
wordt het aantal lessen minder. Iedere groep krijgt 6 lessen. De laatste lessen zijn op donderdag 19
mei en vrijdag 20 mei.

BSO en VSO – verbinding -

Op BSO ’t Tuselant zijn wij ook bezig met het thema ‘voorjaar’ en proberen wij de ruimte zo mooi
mogelijk te maken met hier en daar wat voorjaarsknutsels. Zo hebben een aantal kinderen kleine
tekeningen gemaakt en deze hebben wij op de lamp (doorzichtige emmer) geplakt.

Ook zijn er kinderen geweest die de bloemen patronen
op een keukenrol blaadje hebben gestipt in vrolijke
kleuren. Daarnaast hebben wij een woordspin gemaakt
over het thema, waarbij de kinderen zelf met ideeën
kwamen van wat wij allemaal kunnen doen rondom dit
thema. Ideeën die genoemd werden, waren
bijvoorbeeld: naar de duinen, naar FC Den Helder,
lieveheersbeestjes zoeken, ijsjes eten en buiten spelen.
Doordat het de afgelopen weken zulk lekker weer was,
hebben de kinderen al veel dingen van de woordspin
kunnen doen!

Tijdens de meivakantie (25 april t/m 6 mei) vindt de
opvang weer plaats op BSO Koraaleiland.

Voor de ouders die gebruikmaken van de BSO: In
verband met het maken van het activiteitenprogramma
voor in de vakantie en de werkroosters van de

medewerkers, vragen we u om uw kind(eren) op tijd af te melden in de ouderapp.

PSL De Woelwaters - verbinding

De kinderen van PSL De Woelwaters hebben, net zoals de
kinderen van ’t Tuselant, meegedaan aan The Daily Mile. Op 4
ochtenden liepen wij een ronde in de wijk van ongeveer 15 tot 20
minuten. Na afloop kregen de kinderen allemaal een bidon namens
Sportservice Den Helder! Onderweg kwamen de kinderen van alles
tegen, zoals de vuurtoren, bloeiende voorjaarsbloemen en een
helikopter in de lucht.

Momenteel zijn wij bezig met het thema ‘voorjaar’ en hebben de
kinderen hun eigen tulpenbol geplant, het liedje ‘een koetje en een
kalfje’ geleerd en er is voorgelezen uit het boek ‘rupsje
nooitgenoeg’. Naast deze activiteiten die bij het thema ‘voorjaar’
pasen, zijn er ook nog kuikens bij ons op bezoek geweest. De
moeder van een peuter nam deze 10 dagen oude kuikens mee
naar de peuterspeelzaal! De kinderen vonden het erg leuk om de
zachte kuikens te aaien. Sommigen vonden het nog wat spannend,
want ze wapperen met hun vleugels en ‘ojee’ ze poepen en lopen
door hun poep heen!



Eitje Tik, Koningsspelen en Meivakantie

Het is bijna Pasen dus eitje tik staat voor de deur. Dit kampioenschap is op donderdag 14 april.
En de week erna, op vrijdag 22 april,  spelen wij natuurlijk de Koningsspelen. Gelukkig kan ook dit
weer op de manier zoals u van ons gewend bent. Maandag 25 april is de eerste dag van de
meivakantie,
Houd u Social Schools in de gaten? Hierop ontvangt u informatie over Eitje Tik en Koningsspelen.

Welkom

In maart start Saliou Mbaye bij ons op school. Wij heten Saliou natuurlijk van
harte welkom en wensen hem veel leerplezier op ‘t Tuselant.

Jarigen !!!


