
 

 
 

Feestelijke opening 
 
We zijn dit schooljaar op 17 augustus feestelijk gestart met de 

onthulling van ons nieuwe logo en de opening van ons nieuwe 

voorplein. Djazzie de Jong uit groep 4 heeft geholpen met het 

hijsen van de nieuwe vlag. De burgemeester, Jeroen Nobel, heeft 

ons mooie plein geopend door de kruipbuis open te knippen 

waarin Djazzie verstopt zat. Verder 

hebben we van het Hoogheemraadschap 

en de Rabobank de cheques met de 

subsidiebedragen ontvangen. Ook 

hebben we bijna ons streefbedrag voor 

ons Crowdfundingproject  Voor je Buurt  

behaald!!   

MoreFire Brassband heeft ervoor gezorgd dat deze middag een super gezellig feest is 

geworden. 

 

Feestweek 
 

Natuurlijk hebben we de rest van de week ook gevuld met feestelijke 

activiteiten. Op dinsdag zijn we gestart met de Daily mile. Twee keer 

per week 15 minuten hardlopen of wandelen in de buitenlucht. 

Woensdag mochten alle kinderen spelen op het nieuwe voorplein en 

tussen de middag hebben we onze lunch opgegeten in de duinen. 

Een waterpret dag stond donderdag op het programma. De groepen 

6 t/m 8 hebben gezwommen in Aquacentrum Den Helder Heersdiep. 

De groepen 1 t/m 5 hebben waterspelletjes gedaan op het 

achterplein. Vrijdag sluiten we de week af met een bonte middag 

“Tuselant got Talent”. Kinderen uit alle groepen treden op, met een 

dansje of een liedje, voor de andere kinderen van de school.  

 

 

Belangrijke data 
 
17 augustus 1e schooldag na de vakantie + start     

feestweek 
24 augustus  Start CITO weken 
 8 september  Schoolfotograaf 
22 september  Nationale Buitenlesdag 
22 september  Informatieavond 

23 september  MR bijeenkomst ’t Tuselant 19.15 uur 
30 september  Oudergesprekken 
 5 oktober  Studiedag – alle kinderen zijn vrij -  
  
  
 

 
 
 
  
 

Nieuwsbrief Augustus 2020 
Bezoekadres 
Duinroosstraat 2 
1783 GK  Den Helder 
0223 614289 



 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Evelyn Dieke, (bijna) 25 jaar oud en ik woon in Den Helder. Ik ben 

een derdejaars deeltijdstudent op de PABO en ik kom het komende half jaar in 

groep 1/2 stage lopen op de maandagen. 

Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop heel veel te mogen leren. Afgelopen 

maandag was ik er voor het eerst en ik heb al heel erg genoten van zo’n 

feestelijke eerste schooldag! 

 

Liefs, juf Evelyn.  

 
Studie dagen schooljaar 2020/2021 
 

Maandag 5 oktober  Hele dag 

Vrijdag 20 november  Vanaf 11.00 uur/ halve 
dag 

Maandag  1 februari Hele dag 

Maandag 8 maart Hele dag 

Vrijdag 2 april Vanaf 11.00 uur/ halve 
dag 

Vrijdag 21 mei Hele dag 

Maandag  14 juni Hele dag 

Vrijdag 9 juli Hele dag 

 
Vakantie rooster 
 

 Van Tot en met 

Herfstvakantie Maandag 12 oktober Vrijdag 16 oktober 

Kerstvakantie Maandag 21 december Vrijdag 1 januari 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari Vrijdag 26 februari 

Pasen Maandag 5 april  

Meivakantie Maandag 26 april Vrijdag 7 mei 

Hemelvaartvakantie Donderdag 13 mei Vrijdag 14 mei 

Pinksteren Maandag 24 mei  

Zomervakantie Maandag 12 juli  Vrijdag 20 augustus  
 

 
BSO en VSO – verbinding - 

 
De BSO en VSO ’t Tuselant zijn gestart op 17 augustus. Als u hiervan gebruik 

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

 

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 14.45 uur, zodat de 

leerkrachten na de lestijd even tijd hebben om te pauzeren.  

https://skdh.nl/


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 14.45 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 

Janine Hendrikx  janinehendrikx@tuselant.meerwerf.nl 

Jolanda Vink   jolandavink@tuselant.meerwerf.nl  

Simone D’hondt  simonedhondt@tuselant.meerwerf.nl 

Simone van Straalen simonevanstraalen@tuselant.meerwerf.nl 

ib.tuselant@tuselant.meerwerf.nl 

Jacqueline Moek  jacquelinemoek@tuselant.meerwerf.nl 

Marcel Eckhardt  marceleckhardt@tuselant.meerwerf.nl 

Edith Gerssen   directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl 

 
 

Welkom 
 
Milayka  is begonnen met wennen en Mikaela is na de zomervakantie bij 

ons gestart in groep 3.  

Wij wensen Milayka en Mikaela heel veel leerplezier op ’t Tuselant. 

 

Jarigen !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  3 augustus   Serano Gessel 

  8 augustus   Abder Steiger 

  8 augustus   Melle Verbeek 

10 augustus   Nathan Bottema 

11 augustus   Valesca Aggenbach 

17 augustus   Franchesco Antal Bango 

26 augustus   Sara Sayfi 

28 augustus   Mara Peltzer 

29 augustus   Duran Artan Mohamoud 

29 augustus   Emelia Storm 

 
 

NAMENS TEAM ’T TUSELANT 
“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 
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