
 

Even voorstellen 

Helaas is onze onderwijsassistente Titia Rinses ziek geworden. We wensen haar van harte 
beterschap. Gelukkig hebben wij een vervangende onderwijsassistente kunnen regelen en zij stelt 
zich hieronder aan u voor:  

 
Mijn naam is Celine Grimmelikhuijzen en ik ben 23 jaar oud. 
Ik ben sinds kort de onderwijsassistente van de school op de woensdag ochtend 
en de donderdag de hele dag. 
Ik vind het werken met en helpen van kinderen ontzettend leuk en doe dat met 
veel plezier. 
Ik heb erg veel zin in de komende tijd en als u een praatje wilt maken, kom 
gezellig langs! 
 

Rabo Foodtour – talenten  
 
Dinsdag, 11 februari, zijn de leerlingen van groep 7/8 
gestart met de Rabo AZ Foodtour. Het lesprogramma 
bestaat uit 9 lessen. Het lesprogramma wordt 31 maart a.s. afgerond. Rabo AZ Foodtour is ontstaan 
vanuit een maatschappelijke gedachte. Het gaat erom dat de leerlingen bewust worden en actief 
gaan meedenken over maatschappelijke issues met betrekking tot voeding. Wat kan ik doen en hoe 
kan ik een bijdrage leveren aan het oplossen van voedselvraagstukken? De AZ-spelers hebben een 
belangrijke rol in het lesprogramma; ze behandelen onderwerpen en geven de leerlingen 
vlogopdrachten 
Doordat de AZ-spelers als profvoetballers een voorbeeldfunctie innemen, sluit de informatie die de 
spelers geven goed aan op de belevingswereld van de jeugd. 
De klas met de winnende vlog mag naar de wedstrijd AZ - PSV waar hun vlog in de rust vertoond zal 
worden op de schermen in het stadion. 
Daarnaast krijgen 10 winnende klassen een foodclinic bij het AZ stadion. Op 24 maart zal minimaal 
één van de AZ profs onze school bezoeken voor een meet and greet en om te kijken hoe ver de 
kinderen zijn met hun vlog. 
Superleuk allemaal! 
 
 

 

Nieuwsbrief 

Maart 2020 

 

Bezoekadres: 
 
Duinroosstraat  2 
1783 GK Den Helder 
0223 614289 

 

 

Belangrijke data 
 
11 maart  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 
18 maart  Scholierenveldloop 
19 maart  Pannenkoeken dag groep 5/6 
24 maart  AZ speler op school 
25 maart  Schoolvoetbal 1e middag 
  1 april   Schoolvoetbal 2e middag 
  8 april   Schoolvoetbal 3e middag 
  9 april   Eitje tik 
10 april  Goede Vrijdag – alle leerlingen zijn vrij 
13 april  2e paasdag 
15 – 16 april  Eindtoets groep 8 
17 april  Koningsspelen 
21 april                        Lente/schoolreismarkt 
24 april  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 
27 april – 8 mei Meivakantie 
 

 

‘School in beweging’ 



Pannenkoekdag  
 
Op 20 maart is de Nationale Pannenkoekdag. De bedoeling is dat die 
dag basisschoolleerlingen in het hele land massaal pannenkoeken gaan 
bakken voor ouderen in de buurt. Wij willen ook aan dit project mee doen 
maar tot onze verrassing hoeven de leerlingen niet zelf te bakken maar 
zijn we uitgenodigd om met een groep leerlingen pannenkoeken te 
komen eten in Zorgcentrum De Groene Vecht. Voor deze traktatie is 
groep 5/6 uitgenodigd. Dit gaan zij doen op donderdag 19 maart. Dat 
wordt smullen!! 

 

Scholierenveldloop – beweging  
 
18 maart is het zover!!! De scholierenveldloop. De jongens uit groep 3 rennen om 14.40. Om 15.10 
rennen de meisjes uit groep 5/6 en 7/8. De jongens uit groep 5/6 en 7/8 rennen om 15.25. Wilt u 
deze kinderen komen aanmoedigen????  Dit kan op de atletiekbaan op het Marine Sportpark aan de  
Ruyghweg.  
 

Schoolvoetbal – beweging  
 
Dit jaar hebben wij vier teams kunnen samenstellen voor de schoolvoetbal. We hebben een 
jongensteam uit de groepen 3 en 4. Zij spelen 6 x 6.  
We hebben een mixteam uit de groep 5/6. Zij spelen ook 6 x 6. En we hebben een jongens- en een 
meisjesteam uit groep 7/8. Zij spelen 8 x 8.  
Gelukkig hebben wij veel aanmeldingen gehad en heeft ieder team meerdere begeleiders. De 
speeldagen zijn op 25 maart, 1 april en 8 april. De tijden hopen wij zo snel mogelijk te horen. Dit 
zullen wij delen via Social Schools.  
 

Koningsspelen  
 

Dit jaar zijn er weer Koningsspelen op vrijdag 17 april. We beginnen deze 
dag met een gezamenlijk ontbijt in de groepen. 
Voor het ontbijt moeten de kinderen een bord en een mes meenemen. 
 
 Eten en drinken voor de pauze en lunch nemen de kinderen zelf 

mee. 
 

Na het ontbijt zijn er spelactiviteiten op het voor- en achterplein van de school. 
Voor de begeleiding van de spelactiviteiten kunnen wij veel hulpouders gebruiken. 
Voor de koningsspelen wordt uw hulp gevraagd vanaf 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur.  
Vanaf 8.30 uur om de spelen uit te zetten, die om 9.30 uur beginnen. Aan u wordt gevraagd de 
spelletjes te begeleiden.  
De spelletjes duren tot 11.30 uur, dan wordt u gevraagd de attributen bij de spelletjes op te ruimen.  
Ook enthousiast geworden en wilt u meehelpen? 
Opgeven kan bij de groep van uw kind. Er hangt een lijst op de deur vanaf 30 maart. 
We gaan er met z’n allen weer een gezellige dag van maken. Dress - code voor kinderen en 
hulpouders is ORANJE .  
Voor de zekerheid laten wij u weten dat de leerlingen, net als anders op deze vrijdag, om 14.00 uur 
naar huis gaan. 
 

Feestweek 
 
We hebben er dit jaar voor gekozen om een feestweek te organiseren in plaats van een schoolreisje. 
Dat betekent een feestelijke week rondom een thema. Het thema dat we gekozen hebben is “De 
wereld rond”. De feestweek is gepland woensdag 24 juni t/m dinsdag 30 juni.  
 



We kunnen voor deze feestweek veel hulp gebruiken dus als u het leuk vindt om een dag te 
helpen dan horen wij dat graag.           
U ontvangt volgende week meer informatie door middel van een aparte brief.  
De kinderen van groep 7 en 8 gaan in deze periode op schoolkamp; nl. 24, 25 en 26 juni. Ook 
hierover ontvangt u op een later tijdstip meer informatie.  
 

 

Ouderbedankmiddag …save the date… 

Net als vorig schooljaar willen wij ook dit jaar alle ouders die hebben meegeholpen 
bij de verschillende activiteiten bedanken. We hebben deze bedankmiddag gepland 
op vrijdag 19 juni 2020.  

 

Lente/schoolreismarkt …save the date… 

De lente/schoolreismarkt is dit jaar gepland op dinsdag 21 april a.s. van 14.00 – 16.00 uur.   

Verkleedfeest 

Wat hebben we een superleuk verkleedfeest gehad en wat waren jullie 
allemaal prachtig verkleed!!! 
Blije kinderen, blije juffen. En natuurlijk niet te vergeten DJ Martin die de 
geweldige muziek en mooie versiering heeft verzorgd!! 

 
Voorleeswedstrijd –talenten 
 

 
 
 
Trots zijn wij op Duran, die 10 februari 
uitkwam voor onze school tijdens de Helderse voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. 
Op enthousiaste wijze wist hij de jury en het publiek te vermaken met 
zijn bijdrage uit het leven van een Loser. De jury was zeer te spreken 
over het fragment dat Duran had uitgekozen en de ontspannende wijze 
waarop hij zich wist te presenteren. Waarvoor ook dank aan Marja 
Bolier die Duran geholpen heeft bij zijn voorbereidingen. 
 

 
 

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. 
 
 

 
 
 
 



Welkom 
 
Sulaimaan Ali Kidani en Julia Woning gaan binnenkort bij ons op 
school starten en Joy van Pelt is inmiddels bij ons gestart. 
Wij heten Sulaimaan en Julia in groep 1/2 en Joy in groep 8 van 
harte welkom en wensen hen veel [leer] plezier op ’t Tuselant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen!!! 

 1 maart  Aaliyah Groothedde 
 7 maart  Yonnica van Zoomeren 
 8 maart  Ahman Natfaji 
11 maart  Mats Verbeek 
12 maart  Lindsey Vang 
18 maart  Youssef Boueid 
19 maart  Jaëlla Anthony 
20 maart  Rovalyn Hooi 
21 maart   Shania Pen 
21 maart  Meis Schager 
28 maart  Damiën van Hilst 
31 maart  Mohamad Natfaji 
 

 

Namens team ’t Tuselant 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 


