
 
 

Starten 8 juni 
 
We zijn heel blij dat we maandag weer kunnen starten met het onderwijs aan de hele groep. We 
hebben u daar gisteren in een aparte brief over geïnformeerd.  Deze laatste weken besteden wij 
natuurlijk aandacht aan rekenen, taal, spelling en lezen maar gelukkig hebben we nu ook weer meer 
tijd voor ander activiteiten met de hele groep zoals buiten bewegingsonderwijs, creatieve vakken en 
lessen van de Vreedzame School.  
 

Rapporten, oudergesprekken en CITO toetsen 
 
Het laatste rapport dat u dit jaar over uw kind zult ontvangen ziet er anders uit dan de voorgaande 
rapporten. In verband met de corona maatregelen hebben wij vrijwel geen toetsen af kunnen nemen 
om een goed beeld te krijgen over de voortgang van uw zoon/dochter. U ontvangt daarom een 
aangepaste versie met onder andere informatie over onze ervaringen met het thuisonderwijs en uw 
zoon/dochter. 
 
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 of 
videobellen, gevoerd. Echter in overleg met ouders en leerkracht kan bij een zorggesprek worden 
gekozen voor een gesprek op school. 
 
De CITO toetsen, die normaal gesproken in juni worden afgenomen, zijn verplaatst naar de eerste 
weken in het nieuwe schooljaar. Wij kunnen dan een beter zicht krijgen op het niveau en eventuele 
hiaten van uw zoon/dochter en het onderwijs daarop inrichten.  
 

Studiedagen 
 
Er staan dit jaar nog twee studiedagen gepland; op maandag 15 juni en vrijdag 3 juli. De studiedag 
op maandag 15 juni hebben wij nodig om de rapporten te schrijven en ons voor te bereiden op het 
nieuwe schooljaar. De studiedag op vrijdag 3 juli is de laatste schooldag en de start van de 
zomervakantie. 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 

Juni 2020 

Bezoekadres: 
 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 
 
  1 juni   2e Pinksterdag  

- alle kinderen zijn vrij 
  2 juni   MR vergadering 
15 juni   Studiedag  

- alle kinderen zijn vrij 
 01 juli   Afscheidsfeestavond groep 8 
 02 juli   Feestelijke dag groep 1 t/m 7 en laatste 
   schooldag 
 03 juli   Studiedag 

- alle kinderen zijn  
04 juli   1e dag zomervakantie 
  

‘School in beweging’ 



 
Afsluiten schooljaar 
 
De voorbereidingen voor een leuke feestdag voor de groepen 1 t/m 7 om dit schooljaar af te sluiten, 
zijn in volle gang. Wij informeren u in een aparte brief over onze plannen. 
 

Afscheid groep 8 
 

Op woensdag 1 juli a.s. staat de feestelijke afscheidsavond van 
groep 8 gepland. Met aansluitend een feest voor de kinderen van 
groep 8. 
De kinderen zullen hun ouders/verzorger[s] verrassen met een 
spetterend optreden en aansluitend is er een diplomering. Dit 
programma duurt van 20:00 tot 22:00. Aansluitend is er voor de 
leerlingen van groep 8 een disco tot 23.00 uur. Verdere informatie 
volgt t.z.t. 
Uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen, derhalve 
zullen de kinderen voorlopig 2 mensen mogen uitnodigen om hierbij 
aanwezig te zijn. Mochten de omstandigheden hier in een later 
stadium ruimte voor bieden, zullen er meer uitnodigingen beschikbaar gesteld worden. 
 

Kennismaken Scholen aan Zee 
 
De kennismakingsbijeenkomsten voor de leerlingen van groep 8 op het Voortgezet onderwijs gaan 
gewoon door. U ontvang zeer binnenkort een brief per post. Daarin wordt de juiste datum met u 
gedeeld. De volgende data zijn gepland: 
Dinsdag 23 juni – Lyceum 
Woensdag 24 juni – MAVO 
Donderdag 25 juni – Beroepsonderwijs 
 

Een nieuw schooljaar; een nieuw concept 
 

Vanaf het volgend schooljaar gaan wij ons profileren als 
buitenschool. Dit betekent dat wij naast de instructielessen 
in de klas ook lessen buiten gaan geven. Niet alleen de 
natuurlessen, maar ook bijvoorbeeld rekenen, taal en spelling 
zullen bewegend buiten worden aangeboden. Het gaat dan vooral 
om de verwerking van het geleerde in de klas. Wij willen hierdoor 
ons streefbeeld beweging  en ons motto: ’t Tuselant – school in 
beweging – meer zichtbaar maken. Als team gaan wij volgend 
schooljaar een training volgen zodat wij het bewegend buiten leren 
goed onder de knie krijgen. Daarnaast zullen wij onze kennis 
onderhouden door een jaarlijkse training. Ons streven is dat wij een 

gecertificeerde Buitenschool worden.  
 

Een nieuw concept; een nieuw 
schoolplein 

 
Er zullen op het achterplein een aantal aanpassingen komen 
die te maken hebben met het bewegend buiten leren. Ook het 
voorplein zal in de zomervakantie een ware metamorfose 
ondergaan. Wij willen van ons huidige voorplein een groen 
speel-, leer- en ontdekplein maken. Op bijgaande plattegrond 
ziet u een kleine impressie van onze plannen. Als het allemaal 
lukt en wij de financiering helemaal rond  
krijgen zal er een deel van de huidige tuin, naast de school, bij 
het voorplein worden getrokken waardoor wij een groter maar 
vooral groener voorplein zullen krijgen. 



 

VSO en BSO 
 

Volgend schooljaar starten wij met een inpandige 
voorschoolse opvang. Daarnaast starten we met een 
inpandige buitenschoolse opvang BSO ’t Tuselant voor 
leerlingen van de groepen 1 t/m 8. U kunt zich hiervoor 
opgeven via de website van de SKDH https://skdh.nl/ 

 
 
 

Welkom 

 
Jace Gietema wordt 18 juli 4 jaar . Welkom bij ons op school Jace! 
Wij wensen jou veel [leer] plezier op ’t Tuselant. 
 

 
 

Jarigen !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1 juni   Fedde Bloem 
   5 juni   Anna Dabrowska 
   6 juni   Eva Koopman 
   7 juni   Esila Gümüs 
   8 juni   Sven Henrix 
   9 juni   Demy van der Aa 
 16 juni   Salman Osman Botan 
 16 juni   Remco Roozing 
 24 juni   Noortje de Groot 
 25 juni   Samira Ashkir 
 26 juni   Luka Hendriks 
 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 

https://skdh.nl/

