
 

Kinderboekenweek 2019 
 
De Kinderboekenweek ‘Reis mee’ hebben we 
voor de herfstvakantie afgesloten met een 
‘wieltjesdag’. Het was een enorm succes. De 
kinderen hebben genoten en zelfs het  
Noordhollands Dagblad heeft er aandacht aan 
besteed. De kinderen weten nu alles over het 
hoe en wat van reizen. De groepen 1 en 2 
hebben met een bus van Connexxion een 
bustocht gemaakt en de groepen 3 en 4 zijn met 
de Teso boot naar Texel gevaren.  Dit hebben 
we kunnen regelen doordat wij een beroep 
konden doen op veel ouders [of opa’s en oma’s]. 
Dat vinden wij natuurlijk heel fijn!! 
Verder hebben de leerlingen in alle klassen op 
een gevarieerde manier gewerkt aan dit thema. 

 

Kleurwedstrijd Reis mee - Talenten –  

 

Wat hebben er veel kinderen meegedaan!! We hebben prachtige 

kleurplaten ontvangen, het was dus heel moeilijk om een keuze te maken, 

maar gelukkig hebben we van de deskundigheid van juf Ans gebruik 

kunnen maken en zij heeft uiteindelijk twee winnaars en twee bijna 

winnaars uitgekozen. De eerste prijs, een opblaasbus van Connexxion is 

gegaan naar: Jelle en Anna en het vliegtuig bouwpakketje is gewonnen 

door: Rayvey en Zander. Gefeliciteerd kanjers!!!! 
 

 

Nieuwsbrief 

November 2019 

 

Bezoekadres: 

 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 
 
  1 november  Controle hoofdluis 
  6 november  Landelijke staking; de school is gesloten 
11 november  Sint Maarten viering in de groepen 
11 november  Sint Maarten; School open van 18.00 –  
                                    19. 00 uur 
11 november  Aanvang aanbod schoolfruit 
12 november  OR vergadering; aanvang 20.00 uur 
19 november  Oudergesprekken avond 
20 november  MR vergadering; aanvang 19.15 uur 
21 november  Oudergesprekken middag  
26 november  Voorstelling LEF! Groepen 5 en 6 
    18.45-19.45 uur in de Kampanje 
  4 december   Pietenochtend 
  5 december  Sinterklaasfeest 
18 december  Kerstviering op school 
23 december  Start kerstvakantie  
27,28,30 december Schoolbasketbal 
  6 januari  Eerste schooldag nieuwe jaar 
 
 

‘School in beweging’ 



Juf Ans 
 

Het gaat gelukkig heel goed met Juf Ans. De operatie is geslaagd en ook het herstel na de operatie 

is heel voorspoedig verlopen. Daarom kan juf Ans weer langzamerhand beginnen met werken. Zij 

moet het natuurlijk heel rustig opbouwen en zal daarom eerst beginnen met het werken met kleine 

groepjes. Vanaf 11 november kunt u juf Ans weer af en toe in school tegenkomen. Wij zijn hier 

natuurlijk heel blij mee! 

 
NIO 
 

Op 29 oktober is bij de leerlingen van groep 8 de NIO test afgenomen. Het was een 

spannende dag voor de leerlingen. Ze hebben allemaal supergoed hun best 

gedaan. De NIO test wordt gebruikt als een van de aspecten om een goed advies 

voor het Voortgezet Onderwijs te formuleren. Zodra de resultaten bekend zijn 

maakt juf Jacqueline een afspraak met de ouders van groep 8 om het voorlopig 

advies te bespreken. 

 
De Vreedzame School 

 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen onder 
andere om op een positieve manier met elkaar om te gaan.  
Meteen aan het begin van het schooljaar is gestart met de lessen van Blok 1.  
Tijdens dit blok stond het samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. 
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen.  
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een 
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand 
helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een 
onaardige, negatieve opmerking over iemand.  
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee 
weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. 
 Bij de andere blokken krijgen de kinderen iedere week één les.                                                                
 

Wij zijn verder gegaan met de lessen uit Blok 2 (We lossen 
conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is 
kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten 
om te gaan. 
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen 
conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt 

bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een 
oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 

 

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met behulp van de LOS HET OP 
kaart. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan PRAAT HET 
UIT.  

Lef - Talenten – beweging -  
 

In groep 5-6 hebben wij het LEF om lekker te dansen en te bewegen! De 
kinderen zijn druk aan het oefenen voor het grote optreden in de 
Kampanje. Juf Rinske geeft de kinderen dansles, waarna er in de klas 
verder aan gewerkt wordt.  
 
 
 
 

Tip voor thuis 
 

Hoort u van uw kind over 
‘opstekers’ en 
‘afbrekers’? 
Vraag er naar en praat er 
over. 
Laat uw kind weten 
wanneer hij of zij een 
‘afbreker’ aan iemand 
geeft.  
Stimuleer om ‘opstekers’ 
te geven.  Doet u dat zelf 
ook naar uw kind en 
noem daarbij dan de term 
‘opsteker’. 



 
 

Herfstwandeling -beweging- 

 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uit de groepen 
1/2 a en b een heerlijke boswandeling gemaakt met 
Meester Stef, Juf Annemarie en Juf Ellen. De kinderen 
hebben onder andere gezocht naar bladeren, 
paddenstoelen [wel netjes laten 
staan natuurlijk] en kastanjes; 
kortom alles wat de natuur in de 
herfst biedt. Ook hebben zij 
ontdekt dat er helaas veel zwerfvuil 
te vinden is in het bos. Hierbij zijn 

zij ook geholpen door een aantal ouders en daar zijn wij natuurlijk 
heel blij mee! 

 

Schoolfruit 
We hebben het in de vorige 

nieuwsbrief al vermeld; ook dit jaar 

mogen we mee doen met het 

schoolfruitproject!  
Dit betekent dat we dit schooljaar met ingang van de week van 11 

november 2019 t/m 19 april 2020, drie stuks fruit per week ontvangen 

per leerling!  
 

 

Sint Maarten 
 
Maandag 11 november is het Sint Maarten en wij doen natuurlijk mee 
met dit lampionnenfeest voor de kinderen.  
Uw kinderen zijn van harte welkom om een snoepje en een leuke 
verrassing te komen halen.  
De school is open van 18.00 - 19.00 uur. 
Tot 11 november!! 
(graag alle kinderen voor donderdag 7 november a.s. een 
lampionstokje voorzien van naam mee naar school) 
 
Bezoek Groene Vecht 
 

De leerlingen van groep 1/2 a en 1/2 b en de kinderen van de Peuterspeelleergroep De Woelwaters 

gaan op 11 november ’s morgens met hun lampion een bezoek brengen aan de bewoners van 

zorglocatie De Groene Vecht. Deze bewoners kunnen dan de mooie lampionnen van de kinderen 

bewonderen en luisteren naar de liedjes die de kinderen voor hen zullen gaan zingen. 
 

Sinterklaas 
 

Sinterklaas is alweer bijna in het land en daarom willen wij u alvast van het volgende 
op de hoogte brengen. Op woensdag 4 december is er pietenochtend, dan mag uw 
kind verkleed naar school komen. 
Op donderdag 5 december ontvangen wij 8.45 uur Sinterklaas op school. Nadere 
informatie volgt nog. 



Nieuwe leerling 
 
 

 

 

 
 
 

Binnenkort komt Nastheho Artan 
Mohamoud bij ons op school wennen in 
groep1/2B. Wij wensen haar veel succes 
en een fijne tijd bij ons op ’t Tuselant. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstinstuif van Sportvereniging O.K.K in gymzaal aan de 
Marsdiepstraat 
Sportvereniging O.K .K heeft in de kerstvakantie op 30 december een kerstinstuif. Op deze dag kan 
iedereen kennismaken met alle facetten van het turnen tijdens de kerstinstuif, 
Deze dag is ook toegankelijk voor niet leden en is geheel gratis, dus neem gerust een vriendinnetje 
of vriendje mee. We hebben de dag als volgt ingedeeld: 
vanaf 13.00u tot 14.30u is het voor de jeugd vanaf 6 t/m 9 jaar, vanaf 14.30u tot 16.00u is het voor 10 
jaar en ouder. Iedereen is welkom in de gymzaal aan de Marsdiepstraat.  
 

Jarigen!!! 

  4 november   Bente Ras 
  5 november  Mirab Zulfiqar 
14 november  Tarik Bilbeisi 
17 november   Rayvey Smit 
27 november  D’ayven Anastatia 
29 november  Lurdie Selie 
 
 

Namens team ’t Tuselant  
Van harte gefeliciteerd!!!  

 

https://www.facebook.com/tTuselant/photos/pcb.2153136321471359/2153134561471535/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzXFK1giaw8_f7qLFr27HmX6-GHkY4BA-U9LGwCK0zUjyXZWBNHiXgDNJLBMo5Ha32Tk9cxwnIWaRg&__xts__%5B0%5D=68.ARD2J7cxZj_eajFsxphNmAWvHnGe8faBmhZJ6TJuPLngq8wdYoXALfTkDKiiMz4KKKlpJur65OSs6eK1OG7vg-2cDW-rdUq7GZGuu3N8ysGSDm3wwg6gZmel6Lpn1-ZRZPEtdV571r0VsYBunj9mSkVKiVsa1T3gjsRetGWUgJET1XFt40aopb0p0ikGQEARB9MFifynsy1E1LsVwV_loo02rxXYI9Pjq3sc2Twguo12BnruMh9TCKNL9MAxEAcxbC6U7U57pcFzicRiAaDMou2eVuofRNSnp5Z4QwJOF9j_bCkHtqcUuaGrjSvbld-Eu600Jc0TtRj_bAxeBbjXW9Sh7A
https://www.facebook.com/tTuselant/photos/pcb.2153136321471359/2153134561471535/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzXFK1giaw8_f7qLFr27HmX6-GHkY4BA-U9LGwCK0zUjyXZWBNHiXgDNJLBMo5Ha32Tk9cxwnIWaRg&__xts__%5B0%5D=68.ARD2J7cxZj_eajFsxphNmAWvHnGe8faBmhZJ6TJuPLngq8wdYoXALfTkDKiiMz4KKKlpJur65OSs6eK1OG7vg-2cDW-rdUq7GZGuu3N8ysGSDm3wwg6gZmel6Lpn1-ZRZPEtdV571r0VsYBunj9mSkVKiVsa1T3gjsRetGWUgJET1XFt40aopb0p0ikGQEARB9MFifynsy1E1LsVwV_loo02rxXYI9Pjq3sc2Twguo12BnruMh9TCKNL9MAxEAcxbC6U7U57pcFzicRiAaDMou2eVuofRNSnp5Z4QwJOF9j_bCkHtqcUuaGrjSvbld-Eu600Jc0TtRj_bAxeBbjXW9Sh7A



