
 
 

 
 

Kerstbezoek De Groene Vecht - verbinding - 
 
Onze leerlingen uit de groepen 3 en 4 hebben prachtige kerstkaarten 
gemaakt. Dinsdag 17 december brachten zij de kaarten naar de bewoners 
van de Groene Vecht. Namens onze school gaven de leerlingen ook een 
kleine kerstattentie. Zij zongen er ook nog een kerstliedje bij. We hebben 
gehoord dat de bewoners ervan hebben genoten. 

 
 

Kerstviering/ 
Lichtjesloop - beweging - 
 
De avond van de kerstviering liepen we met al onze leerlingen een 
lichtjesloop. Veel kinderen hadden een lichtje op of om en we genoten van 
alle lichtjes en toeschouwers onderweg. 
Op school aangekomen konden we genieten van een heerlijk kerstdiner.  
Alle ouders/verzorgers; bedankt voor al het lekkers! 
 

 
‘t Tuselant got talent - talenten - 
 
Dat hebben we zeker!! Alle groepen hebben een optreden verzorgd. En daar 
zitten heel veel talentjes tussen. We hebben genoten van deze kanjers. 
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Belangrijke data 

   
  6 januari  Eerste schooldag nieuwe jaar 
  7 januari  Basketbal clinics 
  8 januari           Controle op hoofdluis 
16 januari  Open avond MAVO aan Zee  
17 januari  Open avond Beroepsonderwijs aan Zee  
23 januari  Open avond Lyceum aan Zee 
22 januari   Nationaal voorleesontbijt 
24 januari  Open avond Junior college aan Zee 
30 januari  Staking [zie informatie in bijlage] 
31 januari  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
 Week 7  10 minuten gesprek + rapport mee 
14 februari  Verkleedfeest 
17 februari  Eerste dag voorjaarsvakantie 
24 februari  Eerste schooldag na vakantie 
 

‘School in beweging’ 



 
Schaatsen - beweging - 
 
We hebben het jaar 2019 bewegend afgesloten op de ijsbaan. De 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben heerlijk geschaatst. Alle 
ouders die de kinderen hebben gebracht en gehaald willen wij 
hiervoor natuurlijk hartelijk bedanken. 

 
 
Basketbal - beweging -  
  

In de kerstvakantie werd onze school vertegenwoordigd door een 
oudste mixteam. In 2 dagen hebben we 8 wedstrijden gespeeld. Het 
waren leuke en spannende potjes, helaas lukte het niet om te winnen. 
De toeschouwers hebben genoten van de inzet van onze spelers en 
de mooie scores. De ouderraad willen wij nog bedanken voor de 
versnapering tijdens het toernooi.  

 
 

 
 
Basketbal clinics - beweging -  
 
Op 7 januari werd door de basketballers van Den Helder SUNS 
een basketbal clinic verzorgd. Niet alleen werden de kinderen 
verrast door een meet&greet en basketballen met de echte 
professionals maar ook kregen zij een boekje met 
handtekeningen, een sticker en een mini basketballetje. Kortom 
een enorm succes. SUNS Bedankt! 
 
 
 

 
Daily mile  -beweging- 

 
We zijn 8 januari gestart met de ‘daily mile’ en iedere woensdag gaan 
we met de leerlingen en leerkrachten dit extra rondje ‘mile’ [1,6 km] 
lopen. In januari worden we hierbij nog begeleid door medewerkers van 
SportserviceDH en vervolgens gaan we daarmee door tot de 
scholierenveldloop in maart. Niet alleen de leerlingen maar ook de 
leerkrachten hebben genoten van dit bewegingsmoment tussendoor. 

  
 
Staking 
 
Op 30 en 31 januari zijn we door de bonden opgeroepen om mee te doen met de stakingsacties. 
Stichting Meerwerf geeft ook gehoor aan deze acties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij 
naar de brief van onze bestuurder Nils van Heijst die als bijlage wordt toegevoegd aan deze 
nieuwsbrief. Zoals u zult lezen krijgt u in de loop van volgende week meer informatie over wat dat 
betekent voor onze school. 

 



Nationaal Voorleesontbijt - voorlezen op school - 

 
Op woensdag 22 januari beginnen de nationale voorleesdagen. In deze week wordt er veel aandacht 
besteed aan het voorlezen in de klas. Wij vinden het belangrijk om het lezen bij de kinderen op deze 
manier te stimuleren. 
De voorleesweek begint met een ontbijt in de klas en de kinderen mogen op die dag in pyjama naar 
school toekomen. 
Ouders, opa’s en oma’s kunnen zich voor deze week inschrijven om voor te lezen in de groepen. De 
inschrijfformulieren worden bij de groepen op de deur gehangen. 

 
Oproep OR ouders…………..meehelpen met activiteiten 
 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons OR [ouderraad] team willen versterken. Het OR team helpt bij 
de verschillende activiteiten die wij op school organiseren, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, 
Pasen, voorleesactiviteiten, de feestweek. Daarnaast komen zij een aantal keren bij elkaar om te 
overleggen. Wij als school kunnen uw hulp heel goed gebruiken en zijn heel blij met alles wat de OR 
voor ons doet. 
Uw kunt zich aanmelden bij mevrouw Shelley Schoens [moeder van Remco en Cas] of bij Edith 
Gerssen. 
 
 

Oproep klussers ……………voor de kleine [en grote] klusjes 
rondom school 
 
Ook zijn wij op zoek naar handige vaders-moeders-opa’s-oma’s die samen 
een klusteam willen vormen en ons willen helpen met verschillende klusjes in 
en om de school. We denken hierbij aan kleine klusjes zoals een stekkerdoos 
weer vastschroeven en ergens iets ophangen en aan wat grotere klussen 
zoals een buitenkeuken of picknick tafeltjes/stoeltjes van boomstammen voor 
ons nieuwe kleuterplein.  
 
 

Welkom 

Jake Baaij, Ayoub Arafi, Nova Joor en 
Austin Josephs gaan binnenkort bij ons op 
school starten.  
Fedde Bloem is na de kerstvakantie bij ons 
begonnen in groep 3. 
Wij heten Jake, Ayoub, Nova, Austin en 
Fedde van harte welkom en wensen hen 
veel [leer] plezier op ’t Tuselant. 
 

 
 
 

 
 

Jarigen!!! 

  1 januari  Sharoni Gessel 
   Belnd Merhi 
  2 januari  Mirthe Ras 
11 januari  Finn Kloosterman 
14 januari  Joey van de Berg 
17 januari  Devano Anastatia 
21 januari  Jayshavelly Rodrigues Varela 
25 januari  Bobby Bakker 
 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 

Oproep OR ouders 

Oproep klussers 


