
 

 
 

Groepen thuis i.v.m. Corona besmettingen 
 
Helaas hebben we deze week moeten besluiten om voor twee groepen, groep 3 en groep 7/8, thuis 
onderwijs te gaan regelen. Dit omdat er kinderen zijn die of positief getest zijn of nog getest moeten 
worden omdat gezinsleden positief getest zijn. Heel vervelend natuurlijk voor iedereen en we hopen 
dat de klachten mee vallen. Groep 3 start waarschijnlijk na de Pasen weer en voor groep 7/8 moeten 
we het nog even afwachten. De ouders van beide groepen worden via Social Schools op de hoogte 
gehouden. 
 
 

Eitje Tik en Pasen 

 

Gisteren hebben we in de groepen de spannende Eitje-tik 

wedstrijd gehouden en in iedere groep is er een winnaar: 

Koning Eitje-tik. Deze winnaars hebben een zak met 

paashaasjes gekregen.  

 

 

Verder hebben alle kinderen goed hun best gedaan op het maken van een 

paasmandje voor de bewoners van De Groene Vecht. In ieder mandje 

hebben we wat stro gedaan en daarop 3 paaseitjes neergelegd. Met groep 

4/5 zijn we vanmorgen op stap gegaan om deze paasattentie af te geven bij 

de Groene Vecht. We wensen alle bewoners hele fijne paasdagen! 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 
  1 april   Eitje Tik 

2 april Studiemiddag; alle leerlingen zijn 
vanaf 11.00 uur vrij. 

14/15 april Afsluiting thema Tuselant gaat voor Fit & 
Gezond 

23 april  Koningspelen  
26 april  Meivakantie  
10 mei   1e schooldag na meivakantie  
10 mei   Start projectlevenskunde Yoga 
21 mei   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
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Thema: “Tuselant gaat voor Fit & Gezond” 
talenten/verbinding/beweging 

 

We zijn het thema Fit & Gezond swingend gestart 

met een salsa workshop, verzorgd door Salsa bij 

Djey, voor alle leerlingen. Om de dorst hierna te 

lessen kregen alle kinderen een gezonde fruit 

smoothie gemaakt door de kinderen van groep 8.  

Vanaf dat moment gaat het in de groepen alleen nog 

maar over gezonde voeding, de schijf van vijf, 

beweging en lekker gezond eten. In de bovenbouw 

groepen wordt onder andere gewerkt met het Doeboek over gezonde 

voeding en tips, waarbij de kinderen via leuke lesopdrachten van alles te weten 

komen over gezonde leeftips en voeding. Ook maken de leerlingen kennis met 

gerechten uit andere landen zoals Pandushi; een lekker Antilliaans broodje.   

In de onderbouw ligt het accent vooral de op schijf van vijf en door middel van 

circuitopdrachten komen de kinderen alles te weten over wat wel en wat niet 

hoort bij gezonde voeding.  

Bij een thema over voeding hoort natuurlijk ook samen iets eten. En daarbij 

past heel goed pannenkoeken bakken op de Nationale pannenkoekendag. 

De kinderen hebben gesmuld van de lekkere pannenkoeken die in de 

klassen werden gebakken.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4/5 gaan ook leren dat zij zelf groente en 

fruit kunnen verbouwen en daarom gaan zij aan de slag met het aanleggen 

van een moestuin. Helaas zullen we even moeten wachten voordat we 

kunnen smullen van deze groentes dus de producten voor de gezonde lunch waarmee we dit project 

willen afsluiten zullen voornamelijk nog uit de winkel komen. Maar dat is geen probleem want de 

kinderen van de groepen 1/2 weten inmiddels van alles over de groente winkel, koken en het maken 

van lekkere hapjes. Ook  in de bovenbouw wordt het thema afgesloten met een lunch en deze lunch 

zullen de kinderen zelf verzorgen door het maken van allemaal lekkere gerechtjes e.d.  

Naast de lunch hebben we nog een verrassing waarmee we dit thema willen afronden. Wat dat is, 

houden we nog even geheim ;) 

Tuselant scholierenveldloop – beweging  
 
Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan tijdens de Tuselant 

Scholierenveldloop / sportdag. Inmiddels hebben zij allemaal hun 

certificaat ontvangen.  

Het was een leuke en vooral sportieve dag. 

Goed gedaan kanjers!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welkom 
 

 Wij wensen Loïs en Nena Nitz heel veel plezier bij het wennen in groep 1/2A.  

 

Jarigen !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
Onze jarigen in april 

 
  2 april Marih Natfaji 
  6 april Levi de Beer 
  7 april Micah Keijer 
  8 april Mylène Ras 
  9 april Djazzy de Jong 
12 april Lisa Boerboom 
17 april Dani Wieske 
20 april Shane de Zwart 
21 april Levany Tuithof 
 

 
NAMENS TEAM ’T TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 


