
 

Hoera! We zijn weer begonnen 
 
Maandag 11 mei en dinsdag 12 mei zijn de eerste leerlingen weer naar school gekomen en dat was 

heel fijn. We hebben de lesdagen zo ingedeeld dat de leerlingen 
maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag naar school komen. 
De woensdag wordt gebruikt om een aantal leerlingen extra 
instructie te geven via Google Meet en voor de leerkrachten om 
zich voor te bereiden op het onderwijs op school en thuis. De 
leerlingen krijgen ook nog steeds werk mee naar huis voor de 
dagen dat zij niet op school komen. Wij zijn heel blij dat het 
allemaal zo goed is gegaan, de leerlingen komen zelfstandig het 
plein op en gaan direct naar hun leerkracht. Samen met juf gaan ze 
dan naar binnen om met de lesdag te beginnen. Wij zijn erg trots 
op de manier waarop de leerlingen dit oppikken en merken dat de 
zij heel goed weten hoe ze om moeten gaan met de Corona 
maatregelen.  

 

Jarig en dus trakteren 
 
Gelukkig kunnen de leerlingen hun verjaardag ook weer op school vieren. En 
daar hoort trakteren natuurlijk bij. Maar ja… ook dat moet even aangepast. Dus 
graag alleen voorverpakte traktaties, die wel door de kinderen mogen worden 
uitgedeeld in de klas maar we gaan nog even niet de klassen rond. 
 

Wel niet naar school; dit zegt het RIVM 
 
Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts kan hij of zij dat wel naar school? 
 
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. Het kind 
mag dan gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houdt het kind 
dat thuis tot de [nieuwe] klachten voorbij zijn . 
 

Meer informatie kunt u op deze site vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 

Mei 2020 

Bezoekadres: 
 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 
 
 27 april – 8 mei Meivakantie 
 11 mei   1e schooldag na Meivakantie 
 21 mei  - 22 mei Hemelvaartsvakantie  
                                    – alle kinderen zijn vrij 
  1 juni   2e Pinksterdag  
                                   – alle kinderen zijn vrij 
  2 juni   MR vergadering 
15 juni   Studiedag  

– alle kinderen zijn vrij 
  
 

 

‘School in beweging’ 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen


Facebook acties 
 

Op onze facebook pagina hebben we geprobeerd om aandacht te 
besteden aan het thuisonderwijs en alle activiteiten die helaas niet door zijn 
gegaan. Dit hebben wij gedaan door de leerlingen te vragen een foto te 
plaatsen van de thuiswerkplek of door te laten zien hoe 

ze in deze periode bewegen. Andere 
activiteiten waren eitje tik, meedoen met de 
juffen/klassen bingo, de koningsspelen, het 
koningslied en moederdag. Veel leerlingen 
hebben fanatiek meegedaan en een aantal 
leerlingen hebben leuke prijzen gewonnen.  

 

 
 
 
 
 
Vragenlijst sociale veiligheid 
 
Door de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 is een vragenlijst sociale veiligheid ingevuld en wij zijn 
natuurlijk heel trots op dit mooie resultaat. Uiteraard gebruiken wij deze vragenlijsten ook als 
feedback en kijken we waar nog punten liggen ter verbetering. 
 

VEILIGHEID SCORE LEERLINGEN 2020 

Veiligheidsbeleving Goed 

Optreden van de leraar Ruim voldoende 

Opstelling van de leerling Voldoende 

Welbevinden Ruim voldoende 

Fysieke veiligheid Goed 

Sociale veiligheid Goed 

Psychische veiligheid Goed 

Materiele zaken Goed 

Veiligheid op school; ik geef het cijfer 8.8 

Naar mijn zin; Ik geef  het cijfer 8.1 

 
Cito toetsen, oudergesprekken en rapporten 
 
Over deze onderwerpen zijn we binnen ons team aan het overleggen hoe we daar dit jaar vorm aan 
kunnen geven. Zodra hierover meer bekend is, laten wij u dit natuurlijk weten. 
 

Studiedagen 
 
Er staan dit jaar nog twee studiedagen gepland; op maandag 15 juni en vrijdag 3 juli. De studiedag 
op 15 juni blijft in principe staan als de scholen na 1 juni weer volledig starten. Als de huidige 
maatregelen gehandhaafd blijven dan komt deze studiedag te vervallen. De studiedag die gepland 
staat op 3 juli blijft sowieso staan. Alle kinderen zijn dan vrij en dan start de zomervakantie. 
 

Afsluiten schooljaar 
 
We weten natuurlijk nu nog niet wat het besluit van de regering wordt over de laatste schoolweken  
maar we hopen dat we dit schooljaar toch op een leuke manier af kunnen sluiten. Wij hebben hier al 
ideeën over maar willen eerst de persconferentie van 20 mei afwachten. 
 



Afscheid groep 8 
 
Zeker voor de leerlingen van groep 8 is dit een heel raar laatste jaar; 
geen kamp; geen musical. We vinden dit natuurlijk ontzettend jammer 
en gunnen de leerlingen een heel erg leuk afscheid. Juf Jacqueline 
heeft al nagedacht hoe zij een onvergetelijk afscheid kan organiseren 
en heeft voor de leerlingen al een tipje van de sluier opgelicht. In de 
volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te kunnen vertellen. 
 

 
 

Welkom 

 
Ondanks deze rare situatie gaan er binnenkort bij ons op school 
toch nieuwe leerlingen starten. Julia Woning en Luuk Hoornenborg 
komen deze weken wennen in de groepen 1/2. 
Wij wensen hen veel [leer] plezier op ’t Tuselant. 
 

Jarigen !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1 mei  Rivano Ramsaroep 
   2 mei  Faye Biersteker 
 10 mei  Sihaam Ali Kidani 
 11 mei  Salman Mohamed 
 11 mei  Joy van Pelt 
 14 mei  Zuheyb Mohamed 
 20 mei  Mason Bruul 
 29 mei  Timo Bakker 
   
 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 


