
 

Nieuwsflits 
 
Deze maand geen nieuwsbrief helaas. Maar wel een nieuwsflits want we willen ons jarige kinderen 
en de kinderen die 4 jaar worden, en eigenlijk in deze maanden mogen wennen, toch even in het 
zonnetje zetten. 
 

Onderwijs thuis 
 
Voor iedereen een hele nieuwe ervaring. Vanaf 
maandag zullen alle leerkrachten nieuwe lesstof 
aanbieden met instructie. We zijn heel benieuwd 
hoe de leerlingen dit zullen ervaren. Tot nu toe 
doen ze het geweldig [met uw ondersteuning!!!!] 
en we hebben er alle vertrouwen in dat het in de 
komende weken ook goed zal gaan. Mocht u 
vragen hebben over het werk van uw zoon/dochter 
dan kunt u die altijd via de mail stellen aan de 
leerkracht van uw kind. De email adressen kunt u 
vinden op onze website: 
https://www.tuselant.meerwerf.nl/ 

 

 
Digitale lesprogramma’s  
 
We gaan steeds meer werken met digitale lesprogramma’s. Deze hebben 
we voor u en uw kinderen verzameld en op één pagina geplaatst. Ik wil u 
daarom verwijzen naar onze Tuselant – Yurls – pagina: 
https://basisschooltuselant.yurls.net/nl/page/1099969.  
U komt dan op de hoofdpagina en kunt van daaruit naar de pagina van de 
groep van uw kind gaan.  

 
Op de hoofdpagina vindt u ook informatie van hulpverlenende instanties 
omdat wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over bijvoorbeeld 
opvoeding in combinatie met thuisonderwijs. U kunt dan bij die instanties 
terecht. 
 
 

Nieuwsflits 

April 2020 

Bezoekadres: 
 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 
 
  
10 april  Goede Vrijdag  
13 april  2e paasdag 
27 april – 8 mei Meivakantie 
 

‘School in beweging’ 

https://www.tuselant.meerwerf.nl/
https://basisschooltuselant.yurls.net/nl/page/1099969


Welkom 
 
Salman Mohamed gaat binnenkort bij ons op school starten. 
Wij wensen hem veel [leer] plezier op ’t Tuselant. 
 
 
 
 
 

 
 

Jarigen !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2 april  Marih Natfaji 
  5 april  Yavuz Gümüs 
  6 april  Levy de Beer 
  6 april  Imogenmae Pronk 
  7 april  Micah Keijer 
  8 april  Mylène Ras 
  9 april  Djazzy De Jong 
12 april  Lisa Boerman 
17 april  Dani Wieske 
20 april  Shane de Zwart 
21 april  Levany Tuithof 
   
 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 


