
Sinterklaasfeest - verbinding -

Vandaag krijgen we Sinterklaas op bezoek. Dat is natuurlijk
reuze spannend. Op Social Schools kunt u vanmiddag de
foto’s en filmpjes van dit hoge bezoek bekijken.

Alle kinderen zijn druk in de weer geweest om zich op
het Sinterklaasfeest voor te bereiden.

Kerstviering - verbinding -

De kerstviering staat gepland op woensdag 22 december a.s. We
willen dan voor alle kinderen een gezellige kerstlunch organiseren. De
kinderen zijn die dag gewoon om 14 uur uit. We willen de kerstlunch
graag samen met de kinderen voorbereiden. Zij hebben daar een
schoenendoos voor nodig. Wilt u [het liefst] maandag 6 december
een schoenendoos aan uw zoon/dochter mee naar school geven?
Als u er meerderen heeft, dan kunt u die ook meegeven, want
misschien heeft niet iedereen op zo’n korte termijn een schoenendoos
in huis.



Wat gaan we doen?
De doos wordt door de kinderen omgetoverd tot lunchbox. Als dit klaar is, krijgen zij de doos mee
naar huis. We willen u dan vragen om de doos met lunch lekkernijen te vullen. De kinderen krijgen in
de doos een brief mee met kerst lunch ideeën. Wij zorgen op school ook voor wat gerechtjes zoals
soep, stokbrood met kruidenboter en een toetje. We denken dat de kinderen op deze manier een
heerlijke [Corona proof] lunch krijgen en gaan er vanuit dat het een gezellige kerstviering wordt.

Kerstkaartenactie Nationaal Ouderenfonds - verbinding -

De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke periode. Daarom
organiseert het Ouderenfonds samen met PostNL en Kidsweek, weer De
Grote Kerstkaartenactie. Samen willen zij zoveel mogelijk ouderen een warme
kerstwens bezorgen.

En daar doen wij met ‘t Tuselant aan mee!!!
Alle kinderen maken op school een mooie kaart, met glitters, versiering en
een leuke of lieve tekst. Vervolgens sturen wij alle kaarten naar het
Ouderenfonds en zij zorgen er, samen met PostNL, voor dat deze mooie
kaarten worden bezorgd bij ouderen in heel Nederland.
Een hele mooi actie, toch?

Sint Maarten - verbinding -

Wat was het weer leuk!!!!!!
🏮🎃🏮🎃🏮🎃🏮🎃🏮🎃
Op 11 november hebben we op school Sint Maarten gevierd. Het
was weer super gezellig. De kinderen zijn bij elkaar in de klassen
op bezoek geweest, hebben uit volle borst gezongen en hun
mooie lampionnen laten zien.
🏮🎃🏮🎃🏮🎃🏮🎃🏮🎃

Maar niet alleen de kinderen van de school hebben genoten, ook de bewoners van
de ZORGCENTRUM DE GROENE VECHT hebben geluisterd en gekeken naar de
liedjes en lampionnen van de kinderen van de groepen 1, 2 en 3.
Het was super goed geregeld en er was voor alle kinderen iets lekkers.
🏮🎃🏮🎃🏮🎃🏮🎃🏮🎃

NIO
Op 3 november 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. Juf
Jacqueline heeft inmiddels gesprekken gehad met de ouders van groep 8 om het voorlopig advies te
bespreken.



Schoolfruit
We hebben het in Social Schools al vermeld; ook dit jaar mogen we
meedoen met het schoolfruitproject!
Dit betekent dat we dit schooljaar met ingang november 2021 t/m half
april 2022 drie stuks fruit, per week, per leerling ontvangen!

BSO en VSO – verbinding -

De kinderen van BSO ’t Tuselant zijn de afgelopen tijd bezig
geweest met sinterklaasknutsels. Er zijn mijters en
pietenmutsen geknutseld en er is een sint en piet slinger
gemaakt. Ook hebben de kinderen een verlanglijst gemaakt
door speelgoed uit te knippen en op een papier te plakken.
Verder hebben wij, net zoals de kinderen van PSL De
Woelwaters, pepernoten gebakken! Erg lekker en ook leuk om
te doen.

Daarnaast is juf Tatiana nu begonnen met het werken op BSO ’t Tuselant, want juf Yardena heeft een
nieuwe baan.Op de dinsdag en donderdag werkt juf Tatiana samen met juf Dionne en op de

woensdag werkt zij alleen op de groep.

“Hoi! Ik ben Tatiana Kooger en ben 32 jaar. Ik woon samen met mijn 4 kinderen en
het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging waarbij ik bij SKDH ga werken. Ik kijk
ernaar uit om met jullie kennis te maken en samen leuke activiteiten op de BSO en
VSO te gaan doen. Ik heb er zin in, tot snel!

PSL De Woelwaters - verbinding -

De kinderen van PSL De Woelwaters
mochten hun schoentje zetten. Bij
binnenkomst zagen de kinderen gelijk al dat
‘de schoentjes piet’ langs was geweest. Bij
alle kinderen zat er een cadeautje en wat
lekkers in de schoen. Wat een verrassing!
Ook hebben de kinderen allemaal lekkere
pepernoten gemaakt…oh wat ruikt dat lekker

als ze in de oven zitten. Zullen ze ook zo lekker smaken? Ja hoor! Lekker smullen met elkaar



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.

Jarigen !!!


