
 

 

Starten 8 februari 

Maandag 8 februari gaan wij weer beginnen na een lange periode 

van thuisonderwijs. We starten maandag met een gezellige, 

feestelijk dag en deze eerste week staan het welbevingen en de 

sociaal emotionele ontwikkeling centraal. We zullen hierbij onder 

andere gebruik maken van onze methode De Vreedzame school 

 

Helaas hebben we nog steeds te maken met het Corona virus en daarom moeten we ons aan een 

groot aantal regels en afspraken houden om er voor te zorgen dat we het zo veilig mogelijk doen. 

Wij, team van ’t Tuselant, willen er alles aan doen om er voor te zorgen dat we het virus buiten de 

deur kunnen houden. Hoe pakken we dit aan? In ieder geval hebben we daarbij uw hulp hard nodig. 

We willen het op school als volgt organiseren: 

 

 We houden alle groepen zoveel mogelijk gescheiden, dus alleen activiteiten met de eigen 

groep [zoals buitenspelen e.d] 

 

 Kinderen met snotneuzen en/of verkoudheid en/of hoesten mogen niet naar school komen.                   

 
 We vragen ouders bij het halen en brengen een mondkapje te dragen.  

 

 Kinderen van de groepen 1/2 worden om 8.30 uur op het voorplein verwacht bij hun eigen juf. 

Juf Ans of Juf Yvette staan bij de hoofdingang op hun kinderen te wachten en juf Annemarie 

bij de deuren naast de gymzaal. Via deze ingangen zullen de kinderen met hun juf naar de 

eigen klas gaan. De kinderen kunnen om 14.00 uur bij het voorplein worden opgehaald. 

o We vragen ouders om direct na het brengen en halen van uw kind naar huis te gaan 

en niet bij het hek te blijven staan. Ook kunnen de leerkrachten niet aangesproken 

worden. Vragen kunt u telefonisch of via de mail aan de leerkrachten stellen, maar niet 

bij het hek. 

Belangrijke data 
  1 februari  Studiedag vervalt!!!!!!! 
  8 februari  Starten na de lockdown/ daily mile 
19 februari  Verkleedfeest  
22 februari  Voorjaarsvakantie [t/m 26 februari] 
  1 maart  1e schooldag na voorjaarsvakantie 
  2 maart  Rapport mee naar huis 
  2 maart  Vanaf deze datum 10 min gesprekken  
                                    [t/m 12 maart] 
  8 maart  Studiedag 
17 maart  Tuselant Scholierenveldloop 
19 maart Pannenkoekendag + start thema 

voeding 
24 maart  1e dag schoolvoetbal 
31 maart   2e dag schoolvoetbal 
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 Kinderen van groep 3 t/m 8 komen net als voorheen zelf via het achterplein naar binnen. De 

groepen maken gebruik van verschillende ingangen. De kinderen gaan direct naar binnen en 

naar hun klas toe gaan. 

o Wij vragen ouders om de kinderen niet eerder dan 8.20 uur op school te laten komen. 

De deuren gaan om die tijd open en we willen niet dat kinderen op het plein moeten 

wachten voordat zij naar binnen kunnen. 

o We verwachten dat leerlingen uit groep 7 en 8 zelfstandig naar school komen!! Als zij 

van ver komen dan graag afzetten bij het parkeerterrein. 

 

 Om 14.00 uur komen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 via het achterplein naar buiten. Wij 

vragen ouders van deze groep, bij deze uitgang, aan de overkant van de straat op uw kind te 

wachten. 

De kinderen van groep 3 komen via de hoofdingang naar buiten. Ouders van deze groep 

kunnen bij deze uitgang aan de overkant van de straat op hun kind wachten. 

 

 Vanaf 8 februari geldt de leerplicht. Alle kinderen worden op school verwacht. Er wordt vanaf 

deze maandag geen thuis onderwijs meer verzorgd. De kinderen moeten op deze dag alle 

materialen weer mee terug naar school nemen. 

 

 Chromebooks inleveren: Wilt u het Chromebook met oplader maandag tussen 10.00 uur en 

11.30 uur weer terug naar school brengen. U kunt het Chromebook in de hal van de school 

afleveren. Graag uw mondkapje op en er mag maar één ouder tegelijk naar binnen. 

U kunt in de brief van onze bestuurder, die u gisteren heeft ontvangen, alles verder lezen over 

mondkapjes, snotneuzen, verkouden kinderen, testen van kinderen , quarantaine en dergelijke. Ik 

wil u vragen dit goed door te nemen. Heeft u nog vragen, dan kunt u mij altijd bellen of mailen 

[0223 614289;  directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl] 

  

Rapporten en 10 minuten gesprekken 
 
Door de lockdown periode en het thuisonderwijs zijn er veranderingen in verschillende data voor 

afname van CITO, 10 minuten gesprekken en het rapport. Deze afwijkende data leest u hieronder: 

 2 maart t/m 12 maart: telefonisch 10 minuten gesprekken. De leerkracht neemt contact met u 

op. Komt het niet gelegen? Dan maakt zij graag een nieuwe belafspraak. 

 2 maart: Rapporten mee naar huis 

 Vanaf 15 februari : CITO weken; in deze periode en de weken na de voorjaarsvakantie zullen 

op verschillende dagen CITO toetsen worden afgenomen.  

Online voorleesontbijt en de voorleesdagen -talenten- 
 
Er gebeuren mooie dingen naar aanleiding van het voorleesontbijt en de voorleesdagen. Niet alleen 

alle juffen hebben voorgelezen maar ook hebben in alle groepen leerlingen aan elkaar voorgelezen. 

En óók in groep 3 lezen de leerlingen elkaar voor via Google Meet. En zij presenteren daar het 

prentenboek bij. Geweldig toch!! Een positieve ontwikkeling van het thuisonderwijs! 

Trots op onze kanjers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Modou leest voor en presenteert ‘Pluk van de Petteflet’ en Bram ‘De Gruffalo’. 
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Verkleedfeest 19 februari -verbinding-  

 

Ik heb het 19 januari via Social Schools al aangekondigd; vrijdag 19 februari vieren we feest op ’t 

Tuselant. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. In iedere klas zijn er een leuke 

activiteiten. We willen er een gezellige dag van maken en daarom hoeven de kinderen geen eten 

mee naar school te nemen want wij verzorgen een lekkere lunch op school.  

Om 14.00 uur begint voor alle kinderen de voorjaarsvakantie! 

 

Even terugblikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daily mile en buitenonderwijs -beweging-       
 

Gelukkig kunnen we door het beginnen op 8 februari a.s. ook weer gaan 

bewegen. Deze week starten we met de Daily Mile. Dat betekent drie keer per 

week een kwartier lekker buiten wandelen en/of rennen. 

En we kunnen de buitenlessen weer oppakken. Heerlijk buiten bewegend leren!! 
[nu hopen dat het een beetje droog blijft ;)] 

 
 

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 jaar worden, nog niet zijn 

ingeschreven, maar wel bij ons op school komen? Wij horen dit dan graag 

van u. Misschien heeft u vrienden/ bekenden/ buren met jonge kinderen; 

wilt u dit dan ook aan hen doorgeven? 

Wij zijn hier erg mee geholpen. 

 

 

 

Welkom 
 

Deze maand begint Jesaiya Troeleman bij ons op school. Wij heten haar 

van harte welkom en wensen haar heel veel leerplezier op ’t Tuselant. 

 

 

 

 

 

 



 

Jarigen !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
Onze jarigen in februari 

 
 2  februari Joy Bootsman 
 2  februari Naomi Luidens 
 8  februari Nova Joor 
 8  februari Austin Josephs 
10 februari Djesaiah Kreeft 
13 februari Gichano Farrell 
16 februari      Ayoub Arafi 
16 februari Cas Spits 
17 februari Merad Ginbot Dawit 
 

 
NAMENS TEAM ’T TUSELANT 

“VAN HARTE GEFELICITEERD!” 

 
 
 
  
 


