
 

 
 

Feestelijke 1e schooldag 
 
We beginnen maandag het schooljaar feestelijk en daarom worden de kinderen 
allemaal verwacht op het voorplein. We hebben er zin in en vinden het fijn om de 
kinderen weer te ontmoeten. We maken er met elkaar weer een leuk en vooral 
leerzaam schooljaar van!! 
 

Wij willen u vragen om rekening te houden met de 1,5 meter maatregel en niet bij het hek te blijven 
staan omdat dit dan te druk wordt en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de kinderen over de 
weg moeten lopen om bij de ingang te komen. 
 
Vanaf dinsdag komen de leerlingen weer binnen zoals vóór de vakantie; dus de groepen 1/2 via het 
voorplein en de groepen 3 t/m 8 via het achterplein. Vooralsnog mogen er nog geen ouders op het 
schoolplein. Zodra dit verandert, ontvangt u hierover bericht. 
 

Thema “Helderse Helden” - verbinding, talenten -  
  

Wij starten dit schooljaar met een 
schoolbreed thema: “Helderse Helden”.  
Wij werken voor dit thema samen met het 
Redding museum Doris Rijkers en de 
Helderse Vallei.  
Via Social Schools wordt u op de hoogte 
gehouden van alle activiteiten. 
 

 
BSO en VSO – verbinding - 

 
De BSO en VSO ’t Tuselant start ook weer op 23 augustus a.s. Als u hiervan 

gebruik wilt maken, kunt u zich opgeven bij SKDH: https://skdh.nl/  Er is nog 

plek!!!! 

 

 

Belangrijke data 
 
 23 augustus 1e schooldag na de vakantie; alle 

kinderen gaan via de hoofdingang 

[het voorplein] naar binnen! 

 26 augustus   Schoolfotograaf 

 30 augustus   Start thema ‘Helderse Helden’ 

  1 september   Luizencontrole 

14 september   OR vergadering; 20.00 uur 

23 september   Kijkmiddag/informatiemiddag 

27 september t/m 1 oktober Oudergesprekken gr 1 t/m 7 

29 september   MR vergadering 
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Contact/communicatie 
 
Wanneer u met een van de leerkrachten over uw zoon/dochter wilt praten, vragen wij u om via de 

mail een afspraak te maken. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om een [eventueel 

telefonische] afspraak te maken. Deze afspraken plannen we doorgaans na 14.30 uur, zodat de 

leerkrachten na de lestijd even tijd hebben om te pauzeren.  

U kunt de school ook altijd telefonisch bereiken op 0223-614289. Als u de leerkracht van uw zoon of 

dochter telefonisch wilt spreken, vragen wij u ook om na 14.30 uur te bellen. 

Wij zijn dit schooljaar via de volgende emailadressen te bereiken: 

 

Annemarie Derks  annemariederks@tuselant.meerwerf.nl 

Ans Krijnen   anskrijnen@tuselant.meerwerf.nl 

Yvette Heuvelman  yvetteheuvelman@tuselant.meerwerf.nl 

Jolanda Vink   jolandavink@tuselant.meerwerf.nl  

Kim Oele   kimoele@tuselant.meerwerf.nl 

Simone D’hondt  simonedhondt@tuselant.meerwerf.nl 

Simone van Straalen simonevanstraalen@tuselant.meerwerf.nl 

ib.tuselant@tuselant.meerwerf.nl 

Larissa Kerkhof  larissakerkhof@tuselant.meerwerf.nl 

Jacqueline Moek  jacquelinemoek@tuselant.meerwerf.nl 

Marcel Eckhardt  marceleckhardt@tuselant.meerwerf.nl 

Shira Schekkerman  shiraschekkerman@tuselant.meerwerf.nl 

Marthijn Boon   marthijnboon@tuselant.meerwerf.nl 

Edith Gerssen   directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl 

 
 

Welkom  
 

In augustus starten Jitze Bloem en Djaidy & Djayley de Jong bij ons in groep 

1/2. Wij heten Jitze, Djaidy en Djayley van harte welkom en wensen hen heel 

veel leerplezier op ’t Tuselant.  

 

Onze jarigen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onze jarigen in augustus 

 
   3 augustus  Serano Gessel 
   4 augustus   Franchesco Antal Bango 
   8 augustus  Abder Steiger 
   8 augustus  Melle Verbeek 
 10 augustus  Nathan Bottema 
 26 augustus  Sara Sayfi 
 28 augustus  Mara Peltzer 
 29 augustus  Emelia Storm 

 
 

NAMENS TEAM ’T TUSELANT 
“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 
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