
 

 

Rapporten en 10 minuten gesprekken 
 
Door de lockdown periode en het thuisonderwijs zijn er veranderingen in verschillende data voor 

afname van CITO, 10 minuten gesprekken en het rapport. Deze afwijkende data leest u hieronder: 

 2 maart t/m 12 maart: telefonisch 10 minuten gesprekke voor de groepen 1 t/m 7. De 

leerkracht neemt contact met u op. Komt het niet gelegen? Dan maakt zij graag een nieuwe 

belafspraak. 

 2 maart: Rapporten mee naar huis 

 

Verkleedfeest 19 februari -verbinding-  

 

Het verkleedfeest was een enorm succes. De kinderen vonden het 

heerlijk om weer met elkaar een gezellige feestdag te hebben. De 

meeste kinderen waren prachtig verkleed. Ze hebben leuke activiteiten in 

de klas gedaan, spelletjes binnen en buiten gespeeld met mooie 

materialen van Sportservice en heerlijk gedanst en een modeshow 

gelopen in de kleine gymzaal die voor deze gelegenheid was 

omgetoverd tot een disco met onze eigen DJ Martin. Een lekkere lunch 

maakte deze dag compleet.  

 

 

Belangrijke data 
  1 maart  1e schooldag na voorjaarsvakantie 
  2 maart  Rapport mee naar huis 
  2 maart  Vanaf deze datum 10 min gesprekken  
                                    [t/m 12 maart] 
  8 maart  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
15 maart Start thema Tuselant gaat voor Fit & 

Gezond – alle groepen 
17 maart  Tuselant Scholierenveldloop 
19 maart Nationale Pannenkoekendag gr 5/6 
  1 april   Eitje Tik 

2 april Studiemiddag; alle leerlingen zijn 
vanaf 11.00 uur vrij. 

14 april Afsluiting thema Tuselant gaat voor Fit & 
Gezond 

23 april  Koningspelen  
26 april  Meivakantie [t/m 7 mei] 
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Thema Vogels 
 

U heeft er thuis vast iets over gehoord, maar de afgelopen weken hebben 

de leerlingen in alle groepen van alles geleerd over vogels. Er is onder 

andere naar vogels gezocht tijdens de daily mile wandelingen en in onze 

schooltuin hangt het vol met door de leerlingen gemaakte vetbollen en 

andere lekkernijen voor de vogels. Ook zijn er in de tuin vogelkastjes 

opgehangen om zo nog meer vogeltjes naar onze schooltuin te lokken. 

 

Thema: “Tuselant gaat voor Fit & Gezond” 
talenten/verbinding/beweging 

 
Fit zijn en gezonde voeding staat centraal tijdens ons schoolbreed 

thema waarmee we in de week van 15 maart starten. Het thema zal 

spectaculair geopend worden met beweging en een gezond tussendoortje.  

In alle groepen wordt er een aantal weken aandacht besteed aan gezonde 

voeding, het aanleggen van een moestuin, zelf koken en gerechten maken, 

beweging en … nog veel meer. Het blijft voor de kinderen nog even een 

verrassing maar we houden u natuurlijk via Social Schools op de hoogte.  

 

Van twee activiteiten lichten we even een tipje van de sluier op: 

 
1e] Rabo Foodtour – talenten  

 
Dinsdag 9 maart starten de leerlingen van groep 

7/8 gestart met de Rabo AZ Foodtour. Het 

lesprogramma bestaat uit 9 lessen. Het 

lesprogramma wordt begin mei afgerond. Rabo 

AZ Foodtour is ontstaan vanuit een 

maatschappelijke gedachte. Het gaat erom dat 

de leerlingen bewust worden en actief gaan meedenken over maatschappelijke issues met 

betrekking tot voeding. Wat kan ik doen en hoe kan ik een bijdrage leveren aan het oplossen van 

voedselvraagstukken? De AZ-spelers hebben een belangrijke rol in het lesprogramma; ze 

behandelen onderwerpen en geven de leerlingen vlogopdrachten 

Doordat de AZ-spelers als profvoetballers een voorbeeldfunctie innemen, sluit de informatie die de 

spelers geven goed aan op de belevingswereld van de jeugd. 

De klas met de winnende vlog mag naar de wedstrijd AZ - PSV waar hun vlog in de rust vertoond zal 

worden op de schermen in het stadion. 

Daarnaast krijgen 10 winnende klassen een foodclinic bij het AZ stadion. In de week van 12 april zal 

er een digitale ontmoeting zijn met AZ-spelers. Superleuk allemaal! 
 



2e] Nationale Pannenkoekendag – verbinding  
 
Op 19 maart is de Nationale Pannenkoekdag. De 

bedoeling is dat die dag basisschoolleerlingen in het 

hele land massaal pannenkoeken gaan bakken Wij 

doen ook aan dit project mee met groep 5/6. De kinderen gaan voor een 

aantal ouders pannenkoeken bakken in het Consuminderhuis Fundament. 

Dat wordt smullen!! 

 

Scholierenveldloop – beweging  
 
Samen met Sportservice en stagiaires ROC Sport en Bewegen organiseren wij de Tuselant 

scholierenveldloop op woensdag 17 maart a.s. Er wordt voor de leerlingen een leuk rondje uitgezet 

op het voetbalveld en zij ontvangen allemaal een certificaat van deelname, water en een appeltje 

voor de dorst. 

 

Welkom 
 

Deze maand beginnen Luna Mae, Lotte, Valentina en Timon bij ons op school. Wij 

heten Luna Mae, Lotte, Valentina en Timon van harte welkom en wensen hen heel veel 

leerplezier op ’t Tuselant. 

 

 

Jarigen !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
Onze jarigen in februari 

 
  1 maart Aaliyah Groothedde 
  7 maart Yonnica van Zoomeren 
  8 maart Ahmad Natfaji 
11 maart Mats Verbeek 
12 maart Lindsey Vang 
15 maart Yela-Jace Clements 
18 maart Youssef Boueid 
20 maart Rovalyn Hooi 
21 maart Shania Pen 
27 maart Sulaimaan Ali Kidani 
31 maart  Mohamad Natfaji 

 
NAMENS TEAM ’T TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 


