
Olympische Tuselant Spelen -talenten en verbinding-

De laatste dag voor de vakantie stond in het teken van de Tuselantse Olympische
spelen. De school was versierd met Olympische vlaggen en
natuurlijk ontbrak ook het Olympisch vuur niet.

Bijna alles wat we leuk vinden kwam
voorbij:

Springkussen

Knutselen

Wieltjesdag

Sporten

Spelletjes en quizzen

Koek en zopie tent

En natuurlijk... lekker dansen in onze après-ski hut
met onze dj- Martin



Daily Mile en Scholierenveldloop - beweging-talenten-

Wij doen mee!!!! 28 leerlingen hebben zich opgegeven. Geweldig deze kanjers!
Wij wensen ze heel veel succes!!!!!!

Maandag 28 februari zijn we gestart met de Daily Mile zodat de kinderen alvast
kunnen trainen voor de scholierenveldloop maar natuurlijk ook omdat we lekker
bewegen heel belangrijk vinden. Iedere week wordt er drie keer de Daily Mile
gelopen want wij gaan FIT HET VOORJAAR IN!

Thema ‘FIT HET VOORJAAR IN’ -beweging-talenten-

Met dit thema starten wij op Tuselant het voorjaar. In alle klassen zijn er lessen rondom dit thema
maar ook schoolbreed besteden wij aandacht aan “Fit het voorjaar in’.
Hoe?? Door wekelijks de Daily Mile te lopen en….. door wekelijks één keer een lekker gezond

groentesoepje te eten tijdens de lunch.

Met Groentjessoep
kunnen we de kinderen
op onze school op een
hele praktische en leuke
manier meer leren over
gezond eten. Omdat er
iedere week een andere

soep aan bod komt, leren de kinderen verschillende groente
smaken kennen. En doordat de kinderen actief aan de slag gaan
met opwarmen en uitdelen, leren ze niet alleen over gezond eten
maar ook vaardigheden als samenwerken en presenteren
De soepen worden door een professionele kok gemaakt en zitten
boordevol groente. Iedere week is een aantal kinderen van groep
7/8 ‘Soupmaster’. Onder toeziend oog van de begeleider meester
Marcel warmen deze Soupmasters de soep op en verdiepen ze
zich in de groenten uit de soep. Gewapend met de soep en de
opgedane kennis delen de Soupmasters de soep uit in de klassen
en vertellen ze tegelijkertijd wat ze geleerd hebben over de
ingrediënten.
Kortom een leuk, gezond en lekker thema! En een thema dat wij
kunnen aanbieden door de subsidies die wij hebben ontvangen vanuit het JOGG, Sportservice en
Jong Leren Eten. Ook krijgen wij van BSH Nederland een koelkast [te leen] om de groentjessoepjes
in te bewaren.

Tulpen uit……….
Bij voorjaar horen….. tulpen!!  U heeft het misschien al gezien op
het schoolplein; met alle kinderen hebben we tulpenbollen geplant.
Deze bollen hebben wij gekregen van kwekerij Roovershof uit
Anna Paulowna. Een heel mooi gebaar om onze school op te fleuren. We zijn er
super blij mee en enorm benieuwd naar het resultaat!!!!



Meerwerf Goes Global -verbinding-

Vluchtelingen uit Oekraïne
Natuurlijk willen wij als scholen van de Stichting Meerwerf ook ons steentje
bijdragen aan de oproep van Kringloopwinkel Rataplan om spullen in te
zamelen voor de alle mensen die op de vlucht zijn geslagen na het uitbreken
van de oorlog in Oekraïne. Deze inzamelingsactie start maandag 7 maart
a.s. Doet u ook mee? Als u een bijdrage wilt leveren dan kan dat in de
bakken die vanaf maandag op het achterplein staan. Vrijdag 11 maart
worden de spullen opgehaald door Kringloopwinkel Rataplan.

De straatkinderen van Kathmandu
In de week van het openbaar onderwijs [21-25 maart] besteden wij, samen
met alle Meerwerf scholen, aandacht aan het thema: ‘Leven in Nepal’ in het
kader van het project Meerwerf Goes Global. Een aantal collega’s van onze
scholen gaan voor de tweede keer een bezoek brengen aan Nepal om daar
hun handen uit de mouwen te steken voor de ‘straatkinderen van
Kathmandu’. Wij willen natuurlijk ook een steentje bijdrage voor het tehuis
van deze straatkinderen, waarbij momenteel het water aan de lippen staat.
Wij houden u op de hoogte van de inzamelingsactie die wij gaan opzetten

om geld in te zamelen voor dit mooie doel.

Schoolvoetbal -beweging-talenten-verbinding-

Twee jaar hebben we moeten wachten maar nu is het eindelijk weer zover ………..op 30 maart
begint het schoolvoetbaltoernooi weer. De overige speeldata zijn 6 april en 13 april.
Wij spelen mee met 2 teams:
❖ ‘t Tuselant 1, groep 7/8, in poule B; coach meester Marcel
❖ ‘t Tuselant 2, groep 5,  in poule A; coach vader van Bas en vader van Jelle.

De teams krijgen van hun coaches te horen wanneer en waar en getraind gaat worden.

Naschoolse Activiteiten -beweging-talenten-verbinding-

We gaan starten met een blok naschoolse activiteiten. We hebben het aan moeten passen maar
denken dat we toch een leuk aanbod hebben. Er zijn drie verschillende activiteiten; voor drie
verschillende leeftijdsgroepen.

❖ Voor leerlingen uit groep 1/2; Yoga; leren ontspannen op een manier die bij kinderen past.

❖ Voor leerlingen uit groep 3 t/m 5: Koken en kokkerellen; maken, koken, bakken van
verschillende gerechtjes met als afsluiting samen een maaltijd maken en opeten in het
Tuselant Restaurant.

❖ Voor leerlingen uit groep 6 t/m 8: Gezonde leefstijl: koken en sporten; bootcamp en koken
wisselen elkaar af. De ene week heerlijk sporten, de volgende weken gezond eten. Ook deze
activiteit wordt afgesloten door samen een maaltijd te maken en op te eten in het Tuselant
Restaurant. [helaas kunnen de voetballers hier niet aan meedoen omdat deze activiteit op woensdag
wordt aangeboden].

De kinderen krijgen vandaag een brief mee naar huis met meer informatie en een invulstrookje. Het
strookje kan worden afgegeven bij de leerkracht.



Pannenkoekendag – verbinding -

Vrijdag 18 maart is de nationale Pannenkoekendag. Wij hebben
twee instellingen aangemeld: Woonzorgcentrum De Zeester en
Woonzorg Aristo Lyceumhof. Deze instellingen krijgen pakketten
met pannenkoekenmeel en pannen om zelf de pannenkoeken te
bakken en wij zorgen voor de versiering. De groepen 4/5 en 6 gaan
placemats, kaarten en slingers versieren zodat de ruimtes van
instellingen gezellig en feestelijk ingericht kunnen worden.

Natuurlijk hebben wij ook op Tuselant die dag Pannenkoekendag.
Door de kinderen in de groepen 4/5, 6 en 7/8 worden er op school

pannenkoeken gebakken én opgegeten natuurlijk. Voor de kinderen van de groep 1/2 en 3 willen we
aan ouders vragen of zij een stapel pannenkoeken willen bakken en naar school brengen zodat ook
deze kinderen lekker kunnen smullen. Misschien wilt u dan ook een stapeltje bakken voor de peuters
van PSL De Woelwaters????? U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.

BSO en VSO – verbinding -

Tijdens de voorjaarsvakantie, was de opvang op BSO Koraaleiland en hier
hebben de kinderen activiteiten gedaan rondom het thema ‘regenboog
rollercoaster’. Zo zijn er regenbogen geknutseld, is er een proefje met melk en

allerlei kleuren verf gedaan en zijn er regenboog carnaval
maskers gemaakt. Daarnaast zijn wij ook een ochtend
naar het marinemuseum geweest! Daar hebben de
kinderen de onderzeeboot en de radarbol bezocht.
Het nieuwe thema op BSO ’t Tuselant is ‘voorjaar’. Tijdens
dit thema gaan wij veel knutselen en activiteiten doen zoals
een lente bingo en een lentequiz, maar kunnen wij ook
zaadjes gaan planten in de moestuin op het voorplein!

● Heeft u thuis nog lege wc-rollen of eierdozen? Dan zijn die bij ons altijd
welkom voor de knutselwerkjes

PSL De Woelwaters - verbinding

De kinderen van de Woelwaters hebben tijdens het vorige thema
‘winter’ onder andere met “sneeuwballen” een toren van
sneeuwpoppen omgegooid, een sneeuwpop van watten
geknutseld, een “sneeuwberg” getrotseerd, waarbij ze met een
dobbelsteen gingen gooien en het aantal ogen wat er werd gegooid
tellen en dan achter “de sneeuwberg” even zoveel sneeuwvlokken
pakken.

Het nieuwe thema waar de kinderen op peuterspeelzaal de
Woelwaters mee aan de slag gaan is het thema ‘voorjaar’. Dit thema loopt
van 7 maart t/m 8 april. De kinderen gaan in dit thema aan de slag met
bloembollen planten, proeven van allerlei producten die van melk worden
gemaakt, ze leren het proces van melk en de kinderen gaan ook nog
knutselen.



Welkom

In maart starten Chiara de Jong en Shianty Oedai bij ons op school. Wij heten
Chiara en Shianty natuurlijk van harte welkom en wensen hen veel leerplezier
op ‘t Tuselant.

Jarigen !!!


