Nieuwsbrief
september 2019

Belangrijke data
4 september
9 september
9 september
18 september
23 september
24 september
25 september
2 oktober
29 oktober
19 – 27 oktober

Schoolfotograaf
Controle hoofdluis
Opnames videoclip groep 4
Informatie middag/avond
Studiedag team alle leerlingen
zijn vrij
OR vergadering 20.00 uur
MR vergadering
Opening Kinderboekenweek
[thema ‘Reis mee’]
Afname NIO groep 8
Herfstvakantie

Bezoekadres:
Duinroosstraat 2
1783 GK Den Helder
0223 614289

We zijn weer begonnen …!
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Wij hebben
er heel veel zin in en wensen iedereen weer
veel leerplezier bij ons op school! Ook zijn we
weer gestart met blok 1 van de Vreedzame
School. De afgelopen weken hebben we het
accent gelegd op de groepsvorming om de
prettige sfeer die op ’t Tuselant heerst ook dit
jaar te continueren.

Even Voorstellen!
Lieve allemaal,
Ik ben superblij dat ik me mag voorstellen aan u in deze nieuwsbrief als nieuwe directeur!
Mijn naam is Annemieke Hoogschagen en ben 38 jaar. Sommige ouders en kinderen
ken ik nog, want ik heb met veel plezier in de jaren 2014 en 2015 als locatieleider
gewerkt op ’t Tuselant. Daarna ben ik verhuisd naar basisschool De Kluft.
Helaas is mijn partner overleden in mei, dus heb ik niet de tijd kunnen nemen om goed
ingewerkt te kunnen worden. Gelukkig heb ik de afgelopen jaren al intensief
samengewerkt met mevrouw Kitty van Loenen, dus achter de schermen veel
meegekregen van de verschillende ontwikkelingen op ’t Tuselant.
Met mevrouw Edith Gerssen werk ik ook al lang samen op De Kluft, dus ik vind het erg
fijn dat zij nu de locatieleider is op ’t Tuselant. Voorlopig ziet u mij een dag per week op
school. De overige dagen ben ik op De Kluft. Mevrouw Edith Gerssen is vooral het
aanspreekpunt op ’t Tuselant voor ouders, kinderen en leerkrachten. Ik kijk met haar
‘achter de schermen’ mee. We zetten wel samen de lijnen uit. Wij zijn beiden te bereiken
op hetzelfde emailadres, namelijk
directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl
Ik heb zin om dit avontuur met deze mooie school verder aan te gaan en binnenkort kennis met u te
maken.
Graag tot ziens!

Dag allemaal,
Mijn naam is meester Colin en de aankomende periode ben ik te
vinden in groep 7/8 bij juf Jacqueline. Ik zal hier te vinden zijn op
de maandag en de dinsdag.
Momenteel zit ik in het 3e leerjaar van de opleiding leraar
basisonderwijs in Alkmaar.
In het dagelijks leven voetbal ik in het 1e elftal van JVC, zowel op
het veld als in de zaal en spendeer ik mijn vrije tijd graag door af
te spreken met vrienden.
Ik kijk uit naar mijn periode bij jullie op school en wij zien elkaar snel!
Groetjes,
Meester Colin

Schoolfotograaf
Woensdag 4 september is de schoolfotograaf bij ons op bezoek geweest. Het is altijd even puzzelen
maar van iedereen en van iedere groep is weer een mooie foto gemaakt. Wij hopen de foto’s snel in
huis te hebben.

Communicatie 1
Wanneer u met een van de leerkrachten over uw zoon / dochter wilt praten kunt u altijd even
langskomen om een afspraak te maken. Deze afspraken plannen wij graag doorgaans na 14.45 uur,
zodat de leerkracht na de lestijd even tijd heeft om te pauzeren.
U kunt de school ook altijd telefonisch bereiken op 0223-614289. Voor telefonisch contact met de
leerkracht adviseren wij u tevens te bellen na 14.45 uur. De leerkracht heeft dan alle tijd om met u
vrijuit te spreken.
Wij zijn allemaal dit schooljaar via het volgende mailadres te bereiken:
Annemarie Derks
annemariederks@tuselant.meerwerf.nl
Ellen Kers
ellenkers@tuselant.meerwerf.nl
Stef Klop
stefklop@tuselant.meerwerf.nl
Kim Oele
kimoele@tuselant.meerwerf.nl
Jolanda Vink
jolandavink@tuselant.meerwerf.nl
Sandra van Beek
sandrawiering@tuselant.meerwerf.nl
Janine Hendrikx
janinehendrikx@tuselant.meerwerf.nl
Simone van Straalen
simonevanstraalen@tuselant.meerwerf.nl
Jacqueline Moek
jacquelinemoek@tuselant.meerwerf.nl
Titia Rinses
titiarinses@tuselant.meerwerf.nl
Simone van Straalen
ib.tuselant@tuselant.meerwerf.nl
Edith Gerssen
directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl

Doorgeven wijzigingen
Het is voor ons belangrijk dat wij u als ouder of verzorger telefonisch en per mail kunnen bereiken.
Het komt helaas wel eens voor dat de bij ons bekende nummers niet meer bereikbaar zijn. Wij
verzoeken u dan ook om wijzigingen in telefoonnummers, mailadressen en verhuizingen bij ons door
te geven, zodat wij deze in onze administratie kunnen verwerken. Op deze manier zijn wij ervan
verzekerd dat wij u kunnen bereiken. Bij voorbaat dank!

Communicatie 2
Vanaf dit schooljaar werken wij met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om u als ouder meer inzicht te geven in wat er gebeurt
op school en in de groepen. De leerkrachten plaatsen berichten over bijvoorbeeld een sportdag, een
excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Zo bent u altijd op de hoogte van
alles wat we doen in de school! Daarnaast kunt u via Social Schools onze jaarplanner (agenda)
bekijken en kunt u worden geïnformeerd over bijvoorbeeld uitstapjes die we maken.
Vorige week donderdag 29 augustus heeft u
een mail ontvangen waarin u wordt
uitgelegd hoe u de app kunt downloaden.

Heeft u vragen? U kunt terecht bij mevrouw Annemarie Derks en mevrouw Edith Gerssen.
Tot slot wordt onze vernieuwde website (ook vanuit Social Schools) op
woensdag 18 september officieel gelanceerd! Voor de lancering maken we
samen met alle scholen van Meerwerf een videoclip. Volgende week starten we met de opnames!

Schoolvakantie en studiedagen schooljaar 2019-2020
In het onderstaande schema vindt u nog eenmaal de schoolvakanties en studiedagen
(roostervrije dagen voor alle leerlingen) voor het komende schooljaar.
Vakantie
Herfstvakantie
19-10-2019 tot en met 27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019 tot en met 05-01-2020
Voorjaarsvakantie
15-02-2020 tot en met 23-02-2020
Pasen
10-04-2020 tot en met 13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020 tot en met 10-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 tot en met 24-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
Zomervakantie
04-07-2020 tot en met 16-08-2020
Studiedagen
- Maandag 23 september!!
- Vrijdag 31 januari
- Woensdag 11 maart
- Vrijdag 24 april
- Maandag 15 juni
- Vrijdag 3 juli

Groepen 5/6 en LEF
Een aantal ouders en kinderen kennen het al: de groepen 5 en 6 doen dit schooljaar mee met
LEF! Het doel van LEF is om in aanraking te komen met dans door het zelf realiseren van een
dansproductie op het grote podium van schouwburg De Kampanje. Dat vraagt inventiviteit en
doorzettingsvermogen van de kinderen: LEF! dus.
In 10 wekelijkse lessen wordt toegewerkt naar een
dansvoorstelling die getoond zal worden aan
familie, gebaseerd op het verhaal van The Wizz
(Tovenaar van Oz). We oefenen vanaf eind september,
met als voorstellingsdatum dinsdag(avond) 26 november
2019.
Houd deze datum dus alvast vrij in uw agenda!

Informatieavond
Op woensdag18 september a.s. vindt onze informatiemiddag/avond plaats. Dit
jaar willen we deze avond anders organiseren dan u gewend bent. U wordt
tijdens dit moment door uw zoon/dochter geïnformeerd over alles wat er het
komende schooljaar plaatsvindt in de groep van uw kind. U kunt de school
binnenlopen, samen met uw kind, tussen 17.30 uur en 18.30 uur. De
leerkrachten zijn uiteraard ook aanwezig in hun klas, dus als u nog vragen
heeft over het onderwijs kunt u die aan hen stellen.
Deze middag kunt u ook meer informatie krijgen over de Vreedzame School.
De ouders van leerlingen uit groep 8 worden daarnaast binnenkort voor een apart informatiemoment
uitgenodigd door mevrouw Jacqueline Moek. U wordt dan geïnformeerd over de gang van zaken in
groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

Welkom
Na de zomervakantie zijn Simo, Jaylena, Mara, Rivano, Abder, Belnd en
Emelia bij ons gestart op school en in september beginnen Nyo en Ahmed.
Wij heten al deze nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom en
wensen ze veel plezier op
’t Tuselant.

Jarigen!!!
2 september
3 september

6 september
8 september
10 september
12 september
13 september
16 september
19 september
21 september
22 september
25 september
27 september

Nyo Harder
Anniek Spits
Ichell Zondervan
Twyla Zondervan
Mads Voorsluis
Jay de Zwart
Ahmed Mohamed
Jelle Burggraaff
Tim van Bruggen
Lauren Nulle
Caylee van Hilst
Veny Alberto
Jay Brandjes
Gregson van der Wal
Moduo Mbaye

Namens team ’t Tuselant
Van harte gefeliciteerd!!!

