
 

 

 
 

FEEST!! 150 leerlingen 
 
Voor de meivakantie hebben wij weer nieuwe leerlingen in mogen schrijven en daardoor staat de 

teller nu op meer dan 150 ingeschreven leerlingen. En dat vinden wij wel een feestje waard. We 

vieren dit op 10 mei met alle kinderen van de school. Wij zijn natuurlijk heel trots op dit mooie 

resultaat en willen vooral ook u, onze ouders, bedanken voor het vertrouwen in onze school én voor 

het doorvertellen aan toekomstige ouders. Want dat krijgen we vaak terug; ‘we kiezen voor deze 

school door de enthousiaste verhalen van ouders uit de buurt’, en vooral dát vinden wij geweldig! 

 

Thema: “Tuselant gaat voor Fit & Gezond” 
talenten/verbinding/beweging 

 

 

 

We hebben het thema Fit & Gezond afgerond met: 

 Nationale buitenlesdag 

 Interview met Owen Wijndal 

 Gezonde lunch maken 

 Openlucht theater 

Wat een fantastische afsluitende week van ons thema! 

 

 

 

Belangrijke data 

 
10 mei   1e schooldag na meivakantie  

10 mei   Start project levenskunde Yoga 

12 mei   ‘t Tuselant Voetbaltoernooi 

13 mei   Hemelvaartsdag - alle leerlingen zijn vrij 

14 mei   Hemelvaartsvakantie - alle leerlingen zijn vrij 

21 mei   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 

24 mei   2e Pinksterdag - alle leerlingen zijn vrij 

25 mei   Start CITO weken 

14 juni   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
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Tuselant Buitenlesdag – beweging 

Natuurlijk hebben we weer meegedaan met de nationale buitenlesdag. Dat kan ook niet anders want 

wij zijn een buitenschool, dus is het heel normaal dat wij hieraan meedoen.  

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen - beweging - verbinding  

 

 

 

 

 

Het was een gezellige en geslaagde Koningsspelen dag met als start een ontbijtje, daarna een 

bootcamp door onze eigen bootcamp specialist Marcel. En verder verkeersles op de parkeerplaats 

en sport & spel op de voetbalvelden. Op deze dag werden wij ondersteund door studenten Sport en 

Bewegen van het ROC. 



Tuselant Voetbaltoernooi – beweging  

 
Helaas gaat het schoolvoetbal toernooi ook dit jaar niet door en daarom organiseren wij ons eigen 

Tuselant voetbaltoernooi en dat doen we, onder schooltijd, op woensdag 12 mei a.s. Deze morgen is 

Marcel Eckhardt de coach van de teams en hij wordt daarbij ondersteund door stagiaires van het 

ROC sport en bewegen. 

Zonnebloemwedstrijd “Zet ‘t Tuselant in bloei en win” 

 

Onze school hangt vol met zonnebloemen. Voor 

ieder kind is een zonnebloem gemaakt met in de 

blaadjes allemaal complimenten en kwaliteiten 

geschreven door de klasgenootjes. En is het dan 

geen leuk idee om hier een zonnebloem wedstrijd 

aan te koppelen; “Heb jij de hoogste zonnebloem 

van ‘t Tuselant?”  

De kinderen hebben een enveloppe meegekregen 

met zonnebloempitjes. Wat moeten ze doen? 

Gewoon het zaadje in een bloempot stoppen en 

water geven. En dan natuurlijk veel aandacht en 

liefde, want dan groeien ze het hardst. En daar 

weten de kinderen natuurlijk alles van, want door de mooie zonnebloemen die zij van hun 

klasgenootjes hebben gekregen zijn de kinderen enorm gegroeid! 

We bericht later nog over het inlevermoment. 

Project Levenskunde - beweging  

 

Vanaf maandag 10 mei doen wij met ‘t Tuselant mee met het project Levenskunde. Een project 

waarin kinderen leren dat yoga een positieve werking op hen kan hebben, Ze leren dat zij door het 

doen en ervaren van yoga oefeningen meer rust in hun hoofd en lijf kunnen vinden. Daarnaast leren 

zij wat stilte-momenten zijn en de positieve werking ervan. Deze lessen worden zes keer 

aangeboden op maandag en worden gegeven door Kirsty Veenstra. Natuurlijk zowel binnen als 

buiten. Het lijkt ons een heerlijk ontspannend moment door de kinderen. 

Oudervragenlijst 
 

Met enige regelmaat verzamelen we als school allerlei gegevens om de 

tevredenheid met en het welbevinden op onze school te 'meten'. De informatie 

die we zo binnenkrijgen kunnen we gebruiken om ons beleid te toetsen en zo 

nodig bij te stellen. Naast deze onderwerpen zijn we deze keer geïnteresseerd 

in uw bevindingen rondom het thuisonderwijs. Binnenkort wordt u gevraagd 

via de mail deze twee oudervragenlijsten in te vullen. De vragen hebben we 

als school overigens niet zelf gemaakt. Deze komen uit een databank en 

i.v.m. het vergelijken van antwoorden met 'landelijke gemiddelden' hebben we er voor gekozen geen 

veranderingen aan te brengen in de vragen. Alvast heel erg bedankt voor uw deelname. 



 

Welkom 
 

Deze maand starten Loïs, Nena, Desny, Djordy en Liv bij ons op school. Wij 

wensen Loïs, Nena, Desny, Djordy en Liv heel veel leerplezier op ‘t Tuselant.  

 

 

 

Jarigen !!!  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Onze jarigen in mei 
 
  1 mei  Rivano Ramsaroep 
  7 mei  Salman Mohamed 
10 mei  Sihaam Ali Kidani 
14 mei  Zuheyb Mohamed 
20 mei  Mason Bruul 
22 mei  Luuk Hoornenborg 
23 mei  Julia Woning 
29 mei  Timo Bakker 
 
 
 

NAMENS TEAM ’T TUSELANT 
“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 


