
 
 

Kinderpostzegelactie 2019-2020. 
 
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie voor onze school 
is €2498,- 
Een fantastisch resultaat. 
Wat ontzettend mooi aan deze opbrengst is, dat deze ten 
goede komt aan de meest kwetsbare kinderen en aan het 
bevorderen van het leesonderwijs binnen onze eigen school. 
Door de hoge opbrengst mogen wij vijf boekenpakketten 
aanschaffen die omstreeks januari in onze schoolbieb zullen 
staan. Het gaat dan o.a. om boeken die uitgekozen zijn door 

de kinderjury, boeken voor de meest kwetsbare lezers, poëzie en voorleesboeken. Dus voor elk wat 
wils. 

 

Sint Maarten – Bezoek De 
Groene Vecht 
 
Op 11 november hebben de kinderen van de groepen 
1/2A en 1/2B met de kinderen van de 
peuterspeelleergroep De Woelwaters een bezoek 
gebracht aan het verzorgingshuis De Groene Vecht. Zij 
hebben hun prachtige lampionnen laten zien en liedjes 
voor en met de bewoners gezongen. Ze zijn verwend 
met lekkere snoepjes 

 

 

Nieuwsbrief 

December 2019 

 

Bezoekadres: 
 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 

   
  4 december   Pietenochtend 
  5 december  Sinterklaasfeest 
13 december  Hockey clinics 
18 december  Kerstviering op school; 

16.30 – 18.30 uur 
20 december  ’t Tuselant Got Talent 
20 december  Schaatsen groep 5,6,7 en 8. 
23 december  Start kerstvakantie  
27,28 en 
30 december  Schoolbasketbal 
  6 januari  Eerste schooldag nieuwe jaar 
  7 januari  Basketbal clinics 
  8 januari           Controle op hoofdluis 
16 januari  Open avond Scholen aan Zee, ouders  
    en leerlingen groep 8 MAVO 

17 januari  Open avond Scholen aan Zee, ouders  
    en leerlingen groep 8 Beroepsonderwijs 
23 januari  Open avond Scholen aan Zee, ouders  
    en leerlingen groep 8 Lyceum  
24 januari  Open avond Scholen aan Zee, ouders  
    en leerlingen groep 8 Junior college 
31 januari  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
 

‘School in beweging’ 



Lef - Talenten – Beweging -  
 

Wat hebben we 26 november genoten van onze 
kanjers van leerlingen uit groep 5/6!  
Samen met leerlingen van de Kluft, Duynvaerder 
en De Dijk gaven zij een fantastische voorstelling 
in de Kampanje. Zij toonden echt LEF! 

 
Voorleeskampioenen - Talenten -  

 
Donderdag 28 november streden Tarik, Bente, Duran en Emelia 
om het voorleeskampioenschap van de school. De deskundige 
jury bestaande uit: Kitty van Loenen, Marja Bolier en Annemieke 
Hoogschagen koos unaniem Duran als beste voorlezer. 
Duran mag begin 2020 de school vertegenwoordigen tijdens de 
lokale vervolgronde in School 7. 
We wensen hem heel veel succes! 

 
 
Pietenochtend en Sinterklaas 
 
Op woensdag 4 december hebben de kinderen genoten van de 
pietenochtend. De leerlingen gingen in gemengde groepjes van jonge en 
oudere leerlingen langs alle klassen waar de leraren verschillende 
activiteiten voorbereid hadden. De activiteiten van dit jaar waren knutselen 
en tekenen, pietengym, stoelendans, spelletjes, pepernotenbingo en een 
filmpje met wat lekkers. Het was een geslaagde en gezellige dag. 
 
 

 
Sinterklaas en zijn pieten bezochten 5 december ’t Tuselant. Sinterklaas 
kwam in een Cabrio aan. Zijn pieten kwamen sportief op de fiets naar 
school, want zij hadden gehoord dat ‘t Tuselant een school in beweging is! 
De Sint bracht daarna een bezoek aan alle groepen en aan de peuters van 
PSLG De Woelwaters.  
 

Hockey en Basketbal clinics - beweging -  
 

Tijdens de gymlessen van 13 december a.s. krijgen de kinderen, in plaats van 
gymlessen, hockey clinics. Onder leiding van mevrouw Linda 

Scheephorst van HSC Hermes worden kinderen de fijne kneepjes van de hockeysport 
bij gebracht.  
Op 7 januari worden door de basketballers van Den Helder SUNS basketbal clinics 
verzorgd. Ook dit gebeurt tijdens de gymlessen van die dag. 
 

Lichtjesloop - beweging - 
 
De kerstviering willen we dit jaar starten met een 
lichtjesloop door de buurt. De route van deze 
lichtjesloop ziet u op de afbeelding. De bedoeling 
is dat we als school met alle kinderen door de 

buurt lopen. Als tip willen we meegeven dat het lichtje van Sint Maarten 
gebruikt kan worden of de kinderen kunnen zichzelf ‘verlichten’ door zich 
met lichtstrengen te versieren. De kinderen worden om 16.30 uur op school 
verwacht. We starten met lopen rond 16.40 uur en zullen rond 17.15 uur 
weer terug zijn op school. Het is natuurlijk heel leuk als ouders, die langs de 
route wonen, ook een lichtje bij hun huis aansteken. Ouders die niet langs de route wonen maar 
langs de route staan om te kijken mogen natuurlijk ook een lichtje meenemen! 



 
 

Kerstviering 
 
Net als vorig jaar willen wij voor de kerstmaaltijd een beroep doen op uw culinaire 
kwaliteiten. Vanaf donderdag 12 december hangt er in iedere groep een grote 
kerstboom met kerstballen. Op deze kerstballen staat een gerechtje of iets wat 
gekocht kan worden. 
U kunt een bal kiezen en dan maakt u voor de kerstmaaltijd op woensdag 18 december dat gerechtje 
of u koopt het product dat op de kerstbal staat. 
Wij zullen de tafels feestelijk dekken!  
 
Hoe ziet de kerstviering eruit? 

 De kinderen worden ’s middags om 16.30 uur verwelkomd door het 
team; (Voor alle kinderen geldt: ingang achterplein en even naar de klas) 
 Heeft u een gerechtje gemaakt voor het diner? Een koud gerecht neemt  
u ook direct mee om 16.30 uur; 
Een warm gerecht kunt u het beste brengen tussen 17.15 en 17.30 uur. 
Ouders van de OR zijn aanwezig om dit in ontvangst te nemen en naar de 
klas te brengen. 
 Om 16.40 uur vertrekken we vanuit school voor de Lichtjesloop. 
 ’s Avonds om 18.30 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen op het 
achterplein. 
 Als u eerder bent: Om het wachten te veraangenamen verwelkomen wij 
u (vanaf 18.15 uur) met een lekker warm drankje op het achterplein. 
 

Wij wensen u veel kook/koop plezier en kijken uit naar een heel gezellige en lekkere kerstmaaltijd. 
 

Basketbal - beweging -  
 
Dit jaar wordt onze school vertegenwoordigd door een oudste mixteam met 
leerlingen uit groep 7 en 8. Het toernooi vindt plaats op 27, 28 en 30 
december. Maar eerst gaan de leerlingen nog 2 keer trainen op dinsdagmiddag 
10 en 17 december. 
De training vindt plaats van 14.15 tot 15.00 uur in ons speellokaal. De 
leerlingen die zich hebben opgegeven hebben hier een briefje over ontvangen.  
Het programma van het toernooi wordt in de laatste week voor de vakantie 
bekend gemaakt. 
De leiding is in handen van juf Sandra. 
We wensen de basketballers alvast veel succes! 
 

Schaatsen - beweging - 
’t Tuselant is door Sportservice Den Helder uitgenodigd 
om een uurtje te komen schaatsen op de ijsbaan in het 
centrum. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan 
op de laatste schooldag van het jaar, vrijdag 20 
december gezamenlijk richting de ijsbaan, zij mogen 
schaatsen van 12.00 tot 13.00 uur.  
Het meenemen van eigen schaatsen, ijshockey- of 
kunstschaatsen is wenselijk. Noren zijn niet toegestaan. 
Er zijn schaatsen in een beperkt aantal te leen op de 
ijsbaan, de kinderen moeten daarvoor hun schoenmaat 
weten. Het dragen van handschoenen en muts of 
capuchon is verplicht.  
Voor het vervoer naar de ijsbaan zijn wij op zoek naar 
ouders die willen rijden. U mag dan ook gebruik maken 
van de schaatsbaan. Wij vragen u om 11.30 uur 
aanwezig te zijn, wij zullen ongeveer 13.30 uur terug zijn. 

U kan zich opgeven bij Jacqueline of Simone, dit kan mondeling of door onderstaand strookje in te 
vullen. 



 
Daily mile  -Beweging- 
 
Op woensdag 8 januari starten wij met The Daily Mile. Het doel van The Daily 
Mile is heel simpel: blije en fittere kinderen door 3x per week 15 minuten per  

lopen met school! The Daily Mile is een korte pauze om de 
benen te strekken en het brein wakker te schudden. 
Leerlingen en leerkrachten gaan naar buiten om in een 
kwartier een aantal rondjes te lopen. Dat is een afstand van 
ongeveer een mijl (1,6 km). Dit doen zij al 2x per week naar de gymzaal en wij 
voegen daar een 3e keer aan toe op een ander moment in de week. Daarbij 
starten wij ook het project drinkwater. Ieder kind krijgt zijn eigen waterbidon. Zo 
kunnen de kinderen na een sportieve activiteit water drinken. 

 

Oproep lunch ouders 
 
Om de lunch zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers [ouders, opa’s of oma’s] die tegen een vrijwilligersvergoeding 
mee willen helpen tussen 12.00 uur en 13.00 uur. We hebben nu gelukkig 
al een aantal ouders die kunnen ondersteunen, maar het is altijd fijn als er 
meer hulp is, waardoor er twee ouders in één klas kunnen helpen. Er 
hebben zich al een paar ouders opgegeven, maar er kunnen altijd ouders 
bij! 
U kunt zich opgeven bij Edith Gerssen [tel. 0223 614289] 
 
 

Lunch 
 
Tijdens de lunch is het de bedoeling dat de kinderen een broodje, eventueel wat fruit, eten en wat 
drinken. Het komt weleens voor dat kinderen snoep meenemen om tijdens de lunch op te eten. Het 
is niet prettig als het ene kind wel snoep heeft en het andere kind niet. We merken ook dat dan soms 
snoep uitgedeeld wordt, maar niet aan alle kinderen waardoor er toch wat wrijving ontstaat. Om de 
rust te waarborgen stellen wij het op prijs dat kinderen geen snoep meenemen. We hopen dat u 
begrip heeft voor deze situatie. 
 

Roken  
Graag willen wij u er op attent maken dat  het 
gebied rondom de school een rookvrij gebied is. 
Wij willen u vragen om in de omgeving van de 
school niet te roken. Ook niet na 8.30 uur, want 
dan komen de peuters van De Woelwaters naar 
school en ook voor hen willen wij dat het gebied 
rondom de school rookvrij blijft. 
 
 

Parkeerbeleid 
 
U heeft het waarschijnlijk al gemerkt maar rondom de school wordt er door bureau Handhaving meer 
gecontroleerd op het parkeergedrag. Zij zijn gestart met het project ‘meer controle rondom de 
scholen’ om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. De meest veilige plek bij onze school is 
natuurlijk het parkeerterrein naast de school. Tussen de borden mag er tussen 08.00 uur en 18.00 
uur niet voor de school geparkeerd worden. Zonder het overige verkeer te hinderen kan het voor en 
achter de borden, maar dat is niet de meest veilige manier. In overleg met Handhaving willen wij u 
daarom verzoeken om zoveel mogelijk te parkeren op het parkeerterrein.  
 
Voor uw medewerking rondom het lunch-, rook- en parkeerbeleid willen wij u alvast hartelijke 
bedanken. 

 



 
 
Wij wensen iedereen alvast hele fijne 
kerstdagen en een gezond, leerzaam 
en gelukkig 2020!!! 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hierbij geef ik ________________________________________(naam), ouder/verzorger  
 
van____________________________________ uit groep_____________ aan dat ik  
 
………….leerlingen (inclusief mijn kind (-eren) wil brengen en halen op vrijdag 20 december.  
 
Schaatstijd is van 12.00-13.00 uur. 
 
Wij vragen u om 11.30 uur op school aanwezig te zijn, wij zullen ongeveer 13.30 uur terug 
zijn. 
 
 
 
 
 

Jarigen!!!  

  1 december  Anne van de Graaf 
  3 december  Alysha Bhaggoe 
                  Delissa Verhoef 
 7 december  Julie Bakker 
   Lynn Bakker 
 9 december  Bas van de Graaf 
   Nastheho Artan Mohamoud 
11 december  Isa Zoutzeling 
12 december  Casper Bouwens 
14 december  Tyson Bruul 
16 december   Abdullahi Mohamed 
   Hasnain Zulfiqar 
20 december  Elise Kaman 
26 december  Safwan Mohamed 
 

Namens team ’t Tuselant  
Van harte gefeliciteerd!!!  

 

https://www.facebook.com/tTuselant/photos/pcb.2153136321471359/2153134561471535/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzXFK1giaw8_f7qLFr27HmX6-GHkY4BA-U9LGwCK0zUjyXZWBNHiXgDNJLBMo5Ha32Tk9cxwnIWaRg&__xts__%5B0%5D=68.ARD2J7cxZj_eajFsxphNmAWvHnGe8faBmhZJ6TJuPLngq8wdYoXALfTkDKiiMz4KKKlpJur65OSs6eK1OG7vg-2cDW-rdUq7GZGuu3N8ysGSDm3wwg6gZmel6Lpn1-ZRZPEtdV571r0VsYBunj9mSkVKiVsa1T3gjsRetGWUgJET1XFt40aopb0p0ikGQEARB9MFifynsy1E1LsVwV_loo02rxXYI9Pjq3sc2Twguo12BnruMh9TCKNL9MAxEAcxbC6U7U57pcFzicRiAaDMou2eVuofRNSnp5Z4QwJOF9j_bCkHtqcUuaGrjSvbld-Eu600Jc0TtRj_bAxeBbjXW9Sh7A
https://www.facebook.com/tTuselant/photos/pcb.2153136321471359/2153134561471535/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzXFK1giaw8_f7qLFr27HmX6-GHkY4BA-U9LGwCK0zUjyXZWBNHiXgDNJLBMo5Ha32Tk9cxwnIWaRg&__xts__%5B0%5D=68.ARD2J7cxZj_eajFsxphNmAWvHnGe8faBmhZJ6TJuPLngq8wdYoXALfTkDKiiMz4KKKlpJur65OSs6eK1OG7vg-2cDW-rdUq7GZGuu3N8ysGSDm3wwg6gZmel6Lpn1-ZRZPEtdV571r0VsYBunj9mSkVKiVsa1T3gjsRetGWUgJET1XFt40aopb0p0ikGQEARB9MFifynsy1E1LsVwV_loo02rxXYI9Pjq3sc2Twguo12BnruMh9TCKNL9MAxEAcxbC6U7U57pcFzicRiAaDMou2eVuofRNSnp5Z4QwJOF9j_bCkHtqcUuaGrjSvbld-Eu600Jc0TtRj_bAxeBbjXW9Sh7A

