
 

 

Bewegend buitenonderwijs - beweging - 
 
Met ons team volgen wij een training bewegend buiten onderwijs en de eerste lessen zijn al door de 

leerkrachten gegeven. 

Wij merken veel enthousiasme bij de leerlingen maar ook bij onze leraren.  

 

                   Spelling in de buitenlucht!!!! 

 

 

 

 

Kleurwedstrijd - talenten -   
 

En de winnaars zijn..  
Vorige week vrijdag hebben we de winnaars bekend gemaakt van onze kleurwedstrijd! Een 
vakkundige jury onder aanvoering van juf Dionne van onze eigen inpandige buitenschoolse opvang 
kwam tot een unaniem besluit. 
 

Gefeliciteerd Safwan, Fedde en Levy! 
 

Zij hebben een VIP  arrangement gewonnen en mochten samen met 3 kinderen naar keuze, 
onder schooltijd, exclusief spelen op ons splinternieuwe schoolplein waarbij ze uiteraard flink 
verwend zijn met limonade, chips en een ijsje! 

Belangrijke data 
 
  8 september   Schoolfotograaf 
22 september   Nationale Buitenlesdag 
22 september   Informatieavond 
23 september MR bijeenkomst ’t Tuselant       

19.15 uur 
30 september   Start Kinderboekenweek 
30 september   Oudergesprekken 
  1 oktober                   Oudergesprekken 
  5 oktober   Studiedag – alle kinderen zijn vrij   
12 oktober – 16 oktober Herfstvakantie 
19 oktober   1e schooldag nà de herfstvakantie 
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Schoolfotograaf 
 

Op dinsdag 8 september komt de schoolfotograaf bij ons op bezoek! Helaas 

gaat het dit schooljaar iets anders dan anders, vanwege alle Corona - 

maatregelen: Omdat ouders de school niet in mogen is het helaas dit 

schooljaar niet mogelijk dat broertjes/zusjes, die niet op school zitten, op de 

foto kunnen. 

Natuurlijk gaan de leerlingen, broertjes / zusjes, die wel bij ons op school 

zitten samen op de foto, gevolgd door portret- en klassenfoto’s. Of u wel of niet bestelt, is later 

natuurlijk geheel aan u.  

 

Voor je buurt - Crowd funding -verbinding-  
 
Dit was ons verhaal: “We willen van ons voorplein een plek maken waar kinderen tijdens en na 

schooltijd heerlijk kunnen ontdekken, ondernemen, picknicken en spelen. Tijdens schooltijd zal het 

plein worden gebruikt door de peuters van de Woelwaters en de leerlingen van de kleutergroepen 

van ’t Tuselant. Na schooltijd zullen de kinderen van onze BSO gebruik van de faciliteiten. Als de 

school en de BSO gesloten is, kan dit prachtige speel- en ontdekplein natuurlijk ook gebruikt worden 

door de kinderen uit de buurt. Deze nieuwe plek zal de kinderen uitdagen lekker buiten te spelen en 

te bewegen, in een veilige omgeving!” 

En om dit te realiseren zijn we onder andere een Crowdfundingproject gestart met de naam ‘Voor je 

buurt’.  Ons streefbedrag was €1.000,00. EN DANKZIJ U HEBBEN WE DIT GEHAALD!!!!!!   

We hebben €. 624,00 opgehaald aan donaties door ouders, opa’s en oma’s, zelfs 

een leerling en anderen gulle gevers. Het bedrijf Den Helder Marine Service  

heeft dit bedrag aangevuld met €. 376,00 tot ons streefbedrag. We zijn hier natuurlijk heel blij mee en 

kunnen nu een aantal aanpassingen realiseren die het spelen voor de kinderen nog leuker gaat 

maken. 

Namens alle kinderen en team ’t Tuselant: BEDANKT!!!!  

 

Even voorstellen 
 

Beste ouders en kinderen, 
 
Bij deze wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Geeny de Koster, 23 

jaar en ik woon samen met mijn vriend in het centrum van Den Helder. Ik 

ben jaren geleden begonnen in de detailhandel en ik heb mijzelf opgewerkt 

tot filiaalmanager. Echter wist ik dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging.  

Ik ben dit jaar gestart met de opleiding Onderwijsassistent en het hele jaar 

zal ik mijn stage lopen op t’ Tuselant. Jullie kunnen mij vinden op de 

dinsdagen en de donderdagen in groep 7/8.  

Ik kijk er erg naar uit om er samen wat moois van te maken dit jaar. 

Met vriendelijke groet, 

Geeny de Koster 

 
 
 



Informatieavond en oudergesprekken 
 
Helaas moeten we dit jaar de informatieavond aanpassen aan de Corona maatregelen. We hebben 
toch een manier gevonden om alle ouders te informeren. Ik leg hieronder uit hoe we dat willen gaan 
doen. 
Groep 1/2 
In de week van 22 september worden er iedere dag op verschillende tijden, na schooltijd, ouders 
uitgenodigd om samen met hun kind een kijkje in de klas te nemen en worden ouders geïnformeerd 
over het onderwijs is de kleutergroep. De leerkrachten van deze groepen zullen u hierover verder 
informeren via Social Schools. 
Groep 3 t/m 8 
Door de leerkrachten en de leerlingen van deze groepen wordt een informatie film gemaakt om u als 
ouders te informeren over het onderwijs en andere activiteiten die dit schooljaar zullen plaatsvinden. 
Deze informatiefilm zal worden gedeeld via Social Schools op dinsdag 22 september. 
Groep 8 
In de eerste week na de herfstvakantie worden de ouders van groep 8 uitgenodigd voor een 
presentatie via Google Meet over het Voortgezet Onderwijs en de NIO afname. Er zal dan ook 
gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Deze presentatie zal worden gepresenteerd door juf 
Jacqueline, leerkracht groep 8 en Simone van Straalen, intern begeleider. 
 
Over de invulling van de oudergesprekken met de ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 
wordt u door de leerkracht van uw kind binnenkort via de Social Schools app geïnformeerd.  

 
BSO en VSO – verbinding - 

 

BSO ’t Tuselant is alweer een paar weken open. In de eerste 

weken zijn wij onder andere een keer naar ‘de klimboom’ in 

de duinen geweest, hebben wij zaadjes geplant in de 

moestuin, samen een dobbelspel in de gymzaal gespeeld en 

zijn wij veel buiten op het schoolplein geweest. Ook zijn de 

kinderen binnen lekker aan de slag gegaan met het bouwen 

van lego. Kortom, de kinderen hebben zich geen moment 

verveeld op de BSO! 

 

 

Corona maatregelen 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief van onze bestuurder met een update over de 

ontwikkelingen van de Corona maatregelen en wat dat voor onze school betekent. Wij merken dat 

binnen de Stichting Meerwerf ook leerkrachten last gaan krijgen van verkoudheidsverschijnselen en 

ook bij ons op school zullen wij dit gaan merken. Helaas betekent dit dat er vervanging gezocht en 

geregeld moet worden. En dat is een probleem. Er zijn geen vervangers. Wij proberen de vervanging 

zoveel mogelijk intern op te lossen maar soms lukt dit niet. Wij ontkomen er niet aan dat wij dan een 

groep geen les kunnen geven en de kinderen dus thuis moeten blijven. Wij communiceren hierover 

via de Social Schools app. Wij vragen u om zoveel  mogelijk in uw eigen omgeving de opvang voor 

uw zoon/dochter  te regelen. Als dit niet lukt, dan regelen wij opvang op school. Dit betekent over het 

algemeen dat uw kind dan die dag in een andere klas opgevangen moet worden. Wij vinden dit geen 

fijne maatregelen, maar soms kan het niet anders. We hopen op uw begrip. 

 
 



Welkom 
 
Pieter Kraak is begonnen met wennen in groep 1/2B 

Wij wensen Pieter heel veel leerplezier op ’t Tuselant 

 

 

Jarigen !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

  1 september   Fabian van Bruggen 

  3 september   Anniek Spits 

  3 septem   Ichell Zondervan 

  3 september   Twyla Zondervan 

   6 september   Mads Voorsluis 

  8 september   Jay de Zwart 

  8 september   Mikaela de Zwart 

  9 september   Milayka Tuithof 

 10 september   Ahmed Mohamed 

12 september   Jelle Burggraaff 

13 september   Tim van Bruggen 

16 september   Lauren Nulle 

19 september   Caylee van Hilst 

21 september   Veny Alberto 

22 september   Jay Brandjes 

25 september   Gregson van der Wal 

27 september   Modou Mbaye 

 

 
NAMENS TEAM ’t TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
  
 

 
 
 
  
 


