Nieuwsbrief
Augustus 2019

Belangrijke data
26 augustus
4 september
18 september
23 september
24 september

Eerste schooldag
Schoolfotograaf
Informatieavond
Studiedag team alle leerlingen zijn vrij
OR vergadering 20.00 uur

Duinroosstraat 2
1783 GK Den Helder
0223 614289

Welkom 1e schooldag
Maandag 26 augustus starten we weer met een nieuw schooljaar. We
willen het nieuwe schooljaar feestelijk openen en daarom nodigen we
alle kinderen en hun ouders uit om de school deze 1e dag na de
vakantie, ’s morgens, via de hoofdingang naar binnen te gaan,

Vervanging Juf Ans
Zoals wij al in de nieuwsbrief van juli schreven, moet juf Ans, jammer genoeg, een medische
behandeling moet ondergaan waardoor zij niet, na de zomervakantie, zal kunnen starten.
Wij wensen haar heel veel sterkte en beterschap!
Juf Ans zal worden vervangen door Juf Ellen Kers. Zij stelt zich hierbij aan u voor:
Ik wil mij graag voorstellen aan jullie . Mijn naam is Ellen Kers. Na de
zomervakantie start ik in de groep 1-2 van ‘t Tuselant. Daar heb ik heel
veel zin in. In mijn vrije tijd ben ik sportief en actief. Schaats in de
wintermaanden op de Alkmaarse IJsbaan en ‘s zomers fiets ik heel veel.
Ik houd van het strand en om in de natuur te zijn. Een echt buiten mens
dus. Maar als ik niet erop uit kan, lees en knutsel ik graag.
Ik heb 3 volwassen zoons en schoondochters. Een heel leuk en gezellig
gezin.

Jarigen!!!
3 augustus
8 augustus
8 augustus
10 augustus
11 augustus
26 augustus
28 augustus
29 augustus
31 augustus

Serano Gessel (9 jaar)
Melle Verbeek (7 jaar)
Abder Steiger (7 jaar)
Nathan Bottema (5 jaar)
Valesca Aggenbach (10 jaar)
Sara Sayfi (8 jaar)
Mara Peltzer (4 jaar)
Duran Artan Mohamoud (11 jaar)
Francélay Bonevacia (13 jaar)

Namens team ’t Tuselant
Van harte gefeliciteerd!!!

