
 

 

Belangrijke informatie 
Volgende week vrijdag, 9 juli a.s., ontvangt u van ons de laatste nieuwsbrief met nieuws over de 

activiteiten van de afgelopen weken.  

De nieuwsbrief die u nu ontvangt, gebruiken wij om belangrijke informatie voor het volgend 

schooljaar met u te delen. 

U ontvangt tevens de jaarplanner en de schoolgids 2021-2022 bij deze Nieuwsbrief. 

 

CITO  Eindtoets resultaten 
 

 
 

Voor de resultaten van de eindtoets worden wij vergeleken met scholen met dezelfde wegingsfactor 

als onze school. We zien dat de resultaten boven de signaleringswaarde van de inspectie uitkomen 

maar onder het landelijk gemiddelde. We hebben gemerkt dat een aantal leerlingen meer last heeft 

gehad van het thuisonderwijs dan anderen en daarnaast heeft groep 7/8 twee weken voor afname 

van de CITO eindtoets een week in thuisquarantaine met thuis onderwijs gezeten. Dit heeft het 

resultaat helaas negatief beïnvloed.  Gelukkig maken we van meerdere gegevens gebruik om het 

advies voor het vervolgonderwijs te formuleren, hierdoor heeft deze uitslag geen gevolgen voor de 

doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs. 

 

Vakantierooster 
 Van Tot en met 
Herfstvakantie Maandag 18 oktober Vrijdag 22 oktober 

Kerstvakantie Maandag 27 december Vrijdag 7 januari 

Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari Vrijdag 25 februari 

Pasen Maandag 18 april  

Meivakantie Maandag 25 april Vrijdag 6 mei 

Hemelvaartvakantie Donderdag 26 mei Vrijdag 27 mei 

Pinksteren Maandag 6 juni  

Zomervakantie Maandag 18 juli  Vrijdag 28 augustus  

 

Belangrijke data 

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 

kinderen zijn deze dag vrij 

23 augustus  1e schooldag na de vakantie 
 
26 augustus  Schoolfotograaf 
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Studiedagen; op deze dagen zijn alle kinderen vrij! 

 

Maandag 4 oktober  Hele dag 

Maandag 25 oktober Hele dag 

Vrijdag  4 februari Hele dag 

Woensdag 16 maart Hele dag 

Vrijdag 15 april Hele dag 

Vrijdag 17 juni Hele dag 

Vrijdag 15 juli Hele dag 

 

Schoolfotograaf 
 

Op donderdag 26 augustus, dus in de eerste week na de zomervakantie komt de schoolfotograaf. U 

wordt hierover in deze eerste week verder geïnformeerd. Helaas kunnen wij ook dit jaar geen foto’s 

laten maken met broertjes en zusjes die niet bij ons op school komen. Dit in verband met de 1,5 

meter maatregel waardoor het voor ons niet te organiseren is. 

 

Halen en brengen 
 

De eerste weken na de zomervakantie moeten wij het halen en brengen van de kinderen naar en van 

school nog steeds regelen op de huidige manier, zoals u nu gewend bent. Ook dit is een gevolg van 

de 1,5 meter maatregel die waarschijnlijk tot 1 september gehandhaafd blijft. Mocht hierin 

veranderingen optreden dan laten wij u dat uiteraard weten. 

 

Nieuw lid Medezeggenschapsraad 
 

Voor onze medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar een ouder. De medezeggenschapsraad 

wordt gevormd door ouders en medewerkers van zowel ’t Tuselant als de Kluft. 

De MR. heeft o.a. als belangrijke taak de groei en de bloei van de school te bevorderen. Ook mag zij 

gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij 

advies- respectievelijk instemmingsrecht bij besluiten van het bestuur. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? U kunt contact opnemen met de directie, Edith 

Gerssen, zij kan u er meer over vertellen. U kunt ook informatie inwinnen bij de penningmeester van 

de MR; de heer John van de Graaf, vader van Bas [gr 4/5] en Anna [gr 1/2]. 

 

Overblijfouders 
 

Gelukkig mogen wij na de vakantie weer vaker een beroep doen op hulpouders. Daarom zullen er 

dan weer ouders op school komen om te helpen bij de pleinwacht tijdens de lunchpauze. Dit doen zij 

samen met de onderwijsassistenten.  

LIJKT U HET LEUK OM [TEGEN EEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING] TE HELPEN BIJ DE 

PLEINWACHT????? DAN HOREN WIJ DIT GRAAG VAN U!  

Het lunchen gebeurt in de klas samen met de leerkracht. 

 

Aanmelden PSL De woelwaters en BSO ‘t Tuselant 
 

PSL De Woelwaters begint al aardig vol te stromen met nieuwe peuters. Om te voorkomen dat er 

wellicht in de loop van het jaar geen plaats meer is, adviseren zij om uw zoon of dochter alvast in te 

schrijven als u gebruik wilt maken van deze peuterspeel- en leergroep. Ook bij de BSO is nog ruimte 

en kunt u uw kind inschrijven. Dit kan via de website van SKDH: https://skdh.nl/  

 

https://skdh.nl/


Buitenonderwijs 
 

Zoals u waarschijnlijk weet geven wij veel lessen in de buitenlucht. Dit gebeurt niet alleen 

op het schoolplein maar ook op het parkeerterrein naast de school en/of in de duinen 

achter onze school. Wij informeren u hierover zodat u op de hoogte bent van het feit 

dat de kinderen af en toe niet op school zijn maar ergens in de omgeving rondom de school. 

Uiteraard zijn de lessen altijd onder begeleiding van de leerkracht. 

 

Welkom  
 

Deze maand starten Zev Lobregt en Marciahra van der Wal bij ons in groep 

1/2. Wij heten Zev en Marciahra van harte welkom en wensen hen heel veel 

leerplezier op ’t Tuselant.  

 

 

Onze jarigen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze jarigen in juni 

 
  1 juli  Bram Dekker 
  4 juli  Aayan Mian 
11 juli  Lyla Bolkenstein 
15 juli   Simo de Boer 
15 juli  Jaylena Schouten 
18 juli  Jace Gietema 
19 juli   Nova Voorsluis 
24 juli   Zander Addink 
29 juli  Cas Roozing 
30 juli  Bradley Todic 
30 juli   Faylinn Vang 
31 juli  Robert Antal Bango 
 

NAMENS TEAM ’T TUSELANT 
“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 


