
Thema Zwerfafval
We zijn gestart met het thema afval, recycling e.d. Wij doen dit
samen met de Helderse Vallei en de Afval Jutter. De jutter heeft
zijn eigen afvalbak mee [u heeft hem vast al op het plein zien
staan] waarin het afval gesorteerd kan worden. Als de
leerlingen er iets ingooien dan spreekt de jutter hen vrolijk toe.
Daarnaast krijgen de kinderen in alle klassen lessen
aangeboden die door de Helderse Vallei speciaal zijn
ontwikkeld.

Zomermarkt -verbinding-

Eindelijk is het zover!!! We kunnen weer een leuke, gezellige zomermarkt
organiseren. Een markt waarbij van alles te doen is. Houdt u woensdag 25
mei van 14.00 uur - 16.00 uur vrij in uw agenda?? We gaan er een
geweldige middag van maken. De opbrengst voor deze markt gaat naar het
schoolkamp voor groep 8 en naar een regenton voor op het schoolplein.
Wij hebben er veel zin in!!!!!



Eitje Tik -verbinding-

RIKKE TIKKE, JIJ EN IKKE, EITJE GROOT, EITJE KLEIN, WIE ZAL DE
KONING ZIJN…….Dit jaar is het een koningin!

Na voorrondes in de groepen, werd vanmiddag gestreden om de titel. Alle
kinderen verzamelden zich op het voorplein, waar alle groepswinnaars hun
prijs in ontvangst mochten nemen. Een prachtig versierde paaslolly. Via
loting streden de groepswinnaars daarna om de titel, flink aangemoedigd
door alle kinderen en leerkrachten van de school.

Uiteindelijk won Imogen de hoofdprijs. Een prachtige grote haas.
Gefeliciteerd Imogen!

En bedankt onze leden van de OR voor deze prachtige prijzen. We zijn
superblij met alles wat jullie iedere keer weer voor de school regelen!

Koningsspelen -verbinding-

Het was een geweldig feest. De mooie
collages spreken voor zich!!!! Bedankt alle
ouders en studenten van het ROC die
meegeholpen hebben met het organiseren
van deze leuke en feestelijke dag.

Schoolvoetbal -beweging-talenten-verbinding-

Schoolvoetbal Tuselant 1

't Tuselant 1 team kwam uiteraard in de
winnaarspoule uit. Dit was onze prijs na de goeie
eerste dag! De tegenstanders waren nog iets beter
dan 2 weken geleden, maar daar trokken we ons
niks van aan. Ik wil alle spelers bedanken voor hun
super inzet. Het was niet makkelijk, maar met veel
inzet hebben we het toch maar gedaan. Bedankt
allemaal en super gedaan!!!!



Schoolvoetbal Tuselant 2

Na twee weken wachten was het eindelijk zover! De
jongens en de coach stonden weer te popelen om het
veld op te gaan. Vlak voor de wedstrijd begon, kwamen
we erachter dat we niet bij FC Den Helder moesten, maar
bij JVC. Gelukkig waren de taxi's snel geregeld en de
ouders, opa's en oma's geïnformeerd. Op naar JVC! De
jongens hebben meer dan 10 doelpunten gemaakt en één
wedstrijd (dik) gewonnen! Het doel van vandaag was
gehaald! Na afloop kregen de mannen een lekker patatje
van school en een vaantje van de coach. We kijken terug
op een geslaagd toernooi. Op naar volgend jaar!

BSO en VSO – verbinding -

Op BSO ’t Tuselant gaan wij ook aan de slag met het
thema ‘Afval’. Een groepje kinderen heeft al samen een
woordspin gemaakt met woorden die bij dit thema horen
en kleine tekeningen erbij. Woorden die onder andere
genoemd werden, zijn ‘vuil, plastic, papier,
kauwgom, strand vervuiling, lege flessen’.
Bij dit thema gaan we er op uit om een
keer vuil op te rapen uit de natuur en
allerlei knutselwerkjes maken van afval en
ander kosteloos materiaal.

Voor de ouders die gebruikmaken van de BSO: Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei is
het Hemelvaartweekend. Op maandag 6 juni is het tweede Pinksterdag.

Mocht u voor deze dagen (extra) opvang nodig hebben voor uw kind(eren), dan
vragen wij u dit tijdig door te geven in de app. Indien uw kind deze dag afwezig is, dan vragen wij u
om uw kind af te melden voor de betreffende dag(en).

PSL De Woelwaters - verbinding

Binnen het vorige thema ‘voorjaar’ viel Pasen en wat was het fijn dat de
ouders nu ook weer op de groep konden komen voor een gezamenlijke
knutselactiviteit: Een paasmandje maken. Op de donderdag voor de
vakantie hebben de kinderen zich vermaakt met het samen zoeken naar
eieren op het plein en er was een paaslunch. De vrijdaggroep heeft net
als de kinderen van basisschool ’t Tuselant koningsspelen gedaan (zoals
o.a. zelf een kroontje maken en zaklopen) en genoten van een binnen
picknick.



Het nieuwe thema is ‘Afval en ik ben Kunstenaar’. Dit thema loopt van 16 mei
t/m 12 juli. De kinderen gaan met dit thema aan de slag met Afval, wat hoort wel
en wat hoort niet in de natuur, bouwen met kosteloos materiaal, kunstwerk
maken van kosteloos materiaal en ze gaan een Mondriaan schilderen.

Welkom

In mei starten Azedinne Eckhardt en Vaino Coco bij ons op school. Wij wensen
Azedinne en Vaino heel veel leerplezier op ‘t Tuselant.

Jarigen !!!


