
Verkleedfeest 

Vrijdag 14 februari is er weer een verkleedfeest op 't Tuselant.  
Alle leerlingen mogen verkleed naar school komen. In iedere klas is er  
een leuke activiteit. We sluiten het verkleedfeest ’s middags af met een disco.  
Er wordt deze ochtend niet gegymd maar dus wel gedanst. 
Om 14.00 uur begint voor alle kinderen de voorjaarsvakantie! 
 

Oudergesprekken 
 
De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 t/m groep 8 hebben vorige week een brief 
ontvangen voor de oudergesprekken die in de week van 10 februari plaatsvinden. Deze week heeft u 
een briefje ontvangen met de juiste tijd en datum.  
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
In verband met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar willen 
wij zoveel mogelijk zicht hebben op het leerlingenaantal. Zijn er nog 
broertjes/ zusjes die volgend schooljaar 4 worden, nog niet zijn 
ingeschreven, maar wel bij ons op school komen? Geeft u dit dan 
door. Wilt u dit, indien van toepassing, ook even doorgeven aan 
vrienden/ bekenden/ buren met jonge kinderen? 
Hier zijn wij erg mee geholpen. 

 

Inventarisatie Buitenschoolse Opvang 
 
Kort geleden heeft u via uw zoon of dochter een brief ontvangen met de vraag of u vanaf het 
aankomende schooljaar gebruik zou willen maken van de buitenschoolse opvang ’t Tuselant. Wij 
willen graag zicht krijgen op de belangstelling hiervoor. Als u het briefje nog niet heeft ingeleverd, en 
wel gebruik wilt maken van deze inpandige buitenschoolse opvang, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 
doen? Alvast bedankt! 
 

Foto’s bekijken 
 
Vanaf nu kan dit in (de met een wachtwoord beveiligde, omgeving van) MyAlbum. Het wachtwoord is 
in Social Schools bekend gemaakt, en de eerste foto’s zijn in MyAlbum geplaatst zijn. U komt bij 
MyAlbum door deze link te gebruiken: https://myalbum.com/tuselant.  

 

Nieuwsbrief 

Februari 2020 

 

Bezoekadres: 
 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 

   
   
 Week 7  10 minuten gesprek + rapport mee 
14 februari  Verkleedfeest 
17 februari  Eerste dag voorjaarsvakantie 
24 februari  Eerste schooldag na vakantie 
26 februari  Controle hoofdluis 
11 maart  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 
18 maart  Scholierenveldloop 
24 maart  AZ speler op school [meer info in de 
                                   volgende nieuwsbrief] 
25 maart  Schoolvoetbal 1e middag 
 
 

‘School in beweging’ 

https://myalbum.com/tuselant


Nationaal Voorleesontbijt - voorlezen op school  

 
Op woensdag 22 januari werd de start van de Nationale 
voorleesdagen gevierd met een heerlijk ontbijt en boeken! De meeste 
kinderen en hun leerkrachten kwamen in hun slaapoutfit naar school. 
De leerlingen uit groep 7/8 brachten in alle groepen nog een leuke 
verrassing. Door de opbrengst van de Kinderpostzegelactie konden 
zij boekenpakketten aanschaffen voor de hele school. De afgelopen 
week is er in de diverse groepen voorgelezen door o.a. ouders, opa's 
en oma's. De kinderen hebben daar onwijs van genoten en hebben 
weer nieuwe inzichten gekregen in leuke boeken. 

 

Hockeyclinics - beweging -  

Op onze sportieve school hebben alle groepen deze week kennis kunnen 
maken met de hockeysport. Onder enthousiaste leiding van mevrouw Linda 
Scheephorst-Wilms van Hsc Hermes werden de eerste beginselen 
bijgebracht. Waarvoor onze dank! Later dit schooljaar volgt er nog een 
tweede clinic waarin veldhockey centraal zal staan 

 
Daily Mile - beweging -  

 
Zo, de kop is eraf! De eerste maand schoolbreed bewegen 
met the Daily Mile is een feit! We bedanken Team 
Sportservice Den Helder voor de fantastische begeleiding van 
de afgelopen weken. We gaan de komende periode op eigen 
kracht verder. 
Want bewegen is gezond voor lichaam en geest en niet voor 
niets één van de speerpunten van het onderwijs op onze 
school. 
Als primeurtje hebben we aan dit bericht op facebook een vlog 
toegevoegd van Imaan en Faye. We gaan met onze tijd mee! 

U kunt dit filmpje bekijken op onze facebookpagina: 
[https://www.facebook.com/tTuselant/videos/pcb.2592273464224307/2810733495650079/?type=3&theater]  

 
 

Scholierenveldloop - beweging –  

 
Op 18 maart 2020 van 14.30 -16.00 uur vindt weer de jaarlijkse scholierenveldloop plaats. 
 
Wij zijn al goed aan het oefenen op school door elke woensdag 1,6 km (hard) te lopen. En we  
zouden het erg knap en leuk vinden als de kinderen hun talenten laten zien op de 
scholierenveldloop. De veldloop wordt gehouden op en rond de atletiekbaan op het Marine Sportpark 
aan de  Ruyghweg.  
 
Uw kind kan zich hiervoor opgeven door middel van een strookje dat door de leerkracht in de klas 
wordt uitgedeeld. Het is de bedoeling dat u zelf uw kind begeleidt bij de veldloop.  
 
Is uw kind na de veldloop enthousiast geworden en zou hij of zij nog meer willen rennen? Leerlingen 
die aan de Kidsrun van de halve van Den Helder mee willen doen kunnen bij inlevering van hun 
startnummer voor € 1,- deelnemen  

https://www.facebook.com/TeamSportserviceDH/?__tn__=K-R&eid=ARB0eybf00XUL4QJ3PJaCl8n1SXHNOrAznzIm7b10MdQPneUfgjpTl3LxwQxK4i09fmii2-rYHEEI_qy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCT4d_TXPmb76D6yJJyDxSSAWly4mYiP8jENpUmQOt67ESeAZgrV-mT0_aWnp-ZvK5NA9aJLuwPQVlJsZzB8d9T_cR2HLcYpSBzt7Gpzz1QVqw2TZgN8wzTiT1xepqcem83TH_2uhhqGiDvihsWfM9Xl1B3Xel0C1xMC0jcq_HpAkYyZL3n7_f78iUdkxea55GF5dnZkmFSN9WIUn-gByGUid7AE1zVDd-h2gD5_VXDDrxJgLu2Rq6bjcxQ2vByWRTYyGKV2-6D-yS6iLxndZxALjdGLmJNwoQqjQlarIPlBK10PMu3XZw1J2atI3A4Rx_Vgnu7djlnx2u2w9wyu_AzUA
https://www.facebook.com/TeamSportserviceDH/?__tn__=K-R&eid=ARB0eybf00XUL4QJ3PJaCl8n1SXHNOrAznzIm7b10MdQPneUfgjpTl3LxwQxK4i09fmii2-rYHEEI_qy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCT4d_TXPmb76D6yJJyDxSSAWly4mYiP8jENpUmQOt67ESeAZgrV-mT0_aWnp-ZvK5NA9aJLuwPQVlJsZzB8d9T_cR2HLcYpSBzt7Gpzz1QVqw2TZgN8wzTiT1xepqcem83TH_2uhhqGiDvihsWfM9Xl1B3Xel0C1xMC0jcq_HpAkYyZL3n7_f78iUdkxea55GF5dnZkmFSN9WIUn-gByGUid7AE1zVDd-h2gD5_VXDDrxJgLu2Rq6bjcxQ2vByWRTYyGKV2-6D-yS6iLxndZxALjdGLmJNwoQqjQlarIPlBK10PMu3XZw1J2atI3A4Rx_Vgnu7djlnx2u2w9wyu_AzUA
https://www.facebook.com/tTuselant/videos/pcb.2592273464224307/2810733495650079/?type=3&theater


 

Welkom 

Bowe de Groot, Noortje de Groot, Stijn 
Hoornenborg en Yela-Jayce Clements gaan 
binnenkort bij ons op school starten 
Wij heten Bowe in groep 4, Noortje en Yela-
Jayce in groep 1/2 en Stijn in groep 3 van 
harte welkom en wensen hen veel [leer] 
plezier op ’t Tuselant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen!!! 

 2 februari  Joy Bootsman 
    Naomi Luidens 
 7 februari   Abbas Zulfiqar 
10 februari  Djesaiah Kreeft 
16 februari  Cas Spits 
17 februari  Merad Ginbot Dawit 
    Angelique Kuipers 
22 februari  Imaan Mian 

 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 


