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Beste Nassy Brouwer familie,

Onze paasschoolkrant 2017 is uit. We hebben weer een interessante, spannende, leuke 
en leerrijke periode achter de rug. Samen hebben we flink ons best gedaan om een gaaf 
paaskrantje te maken, zodat wij er met z’n allen van kunnen genieten.

Het is jaarlijks de bedoeling dat wij de leerlingen van de Nassy Brouwer School op jonge 
leeftijd sociaal- maatschappelijk bewust proberen te maken en ze daarom ook betrokkenheid 
aanleren. Dit schooljaar hebben wij met z’n allen levensmiddelen en andere spulletjes 
verzameld voor Stichting Claudia A (zie foto’s op de volgende pagina). We zijn supertrots op 
de participatie van onze kinderen en hun ouders/verzorgers. Many thanks voor de bijdragen; 
we hopen natuurlijk ook in de komende 
schooljaren op dezelfde medewerking!

Verder wensen wij jullie allemaal een 
Gezegend en Vrolijk Pasen toe en een 
fijne, gezonde en ontspannen vakantie 
toe. We zien jullie weer op dinsdag 02 
mei 2017 vol frisse moed op school.

Vriendelijke groeten van het N.B.S.team.

Namens deze,

Juf Astra Soekra- Boëtius
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Zidane en Landon zijn 2 insectenvangers van de Nassy 
Brouwer School.

Zidane begon er eerst mee, zodoende heeft hij Landon 
geinspireerd om mee te doen... Ze hebben alle tools bij de 
hand. Soms een zak of een fles. Zidane was weleens  door 
een wesp gestoken. Dat was helemaal oké voor hem. 
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VLAGGENPARADE NASSY BROUWER SCHOOL

Hoi Nassy Brouwertje!

Elke ochtend sta jij netjes in de rij voor de vlaggenparade. Wat is eigenlijk 
de vlaggenparade? Wist je dat op alle basis scholen in Suriname s ’morgens 
de vlaggenparade gehouden wordt? Heb je een idee hoe dat op andere 
scholen gaat? Staan ze om de vlag heen of staan ze in de rij? Zingen ze heel luid? 
Hebben ze hun schooltas in hun hand? Zingen de juffen mee? En weet je ook wààrom 
er een vlaggenparade gehouden wordt? Weet je dat ze niet alleen op scholen de 
vlaggenparade houden?

Als je om 18.00 uur langs het onafhankelijkheidsplein wil rijden, mag dat niet. Het 
verkeer wordt tegen gehouden door de militaire politie (MP). Er mogen geen auto’s 
langs de vlag rijden, omdat die op dat moment neer gehaald wordt. Waarom denk je?

Heb je weleens ergens de vlag halfstok (niet helemaal in de top van de vlaggenmast) 
zien hangen? Waarom doen ze dat?

Het antwoord op al deze vragen krijgen jullie na de paasvakantie. Dan zullen we er 
samen aan gaan werken om jullie meer te vertellen over de vlaggenparade 
en om onze vlaggenparade mooier en beter te maken.

Fijne vakantie,

De vlaggenparade ouders
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VEiLiGHEiD

Brand. Iets waaraan wij liever niet denken. Want zelfs een kleine 
brand kan al voor veel schade en leed zorgen. Gelukkig kunnen 
wij met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als 
het toch mis gaat, de schade beperken. Het is goed om je voor 
te bereiden op een brand of ander mogelijk gevaar. Wanneer er 
dan echt een noodgeval uitbreekt, kunnen wij gerichter en sneller 
handelen en de gevolgen ervan beperken.

De leiding van de school vindt de veiligheid van alle personen 
in en om het schoolgebouw heel erg belangrijk. Daarom  is zij 
bezig na te gaan wat gedaan moet worden als er een noodsituatie 
zoals brand op school ontstaat. Eén van de zaken die belangrijk is, is 
een ontruimingsplan. Dat is een plan om er voor te zorgen dat alle 
aanwezige personen snel  het schoolgebouw kunnen verlaten tijdens 
een noodsituatie. De  ontruiming moet gedaan worden door mensen 
die aanwezig zijn op de school, voordat de politie of brandweer 
aankomen.  

Belangrijk is dat ouders of verzorgers weten dat hun kinderen op 
school goed begeleid worden als zich een noodsituatie voordoet. 
Meer informatie volgt gauw!
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Gevulde eieren met roomkaas
Lekker uitproberen in de paasvakantie!

Het is eindelijk weer Pasen en gevulde 
eieren blijven toch wel erg lekker. 
Bijvoorbeeld als bijgerecht bij het 
avondeten of als hapje in de avond. In dit 
recept zijn de eieren gevuld met roomkaas, 
peterselie en hamblokjes. Maar je kan 
natuurlijk ook een beetje variëren met de 
ingrediënten. 

Tijd: 15 min.

Benodigdheden:
• 3 eieren
• 8 theelepels roomkaas
• een takje verse peterselie (of 
gedroogd)
• hamblokjes of hamreepjes
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Bereidingswijze: 
Begin met het koken van het water in een 
pannetje op het vuur. Als het water kookt, 
leg je voorzichtig de eieren in het water. 
Kook de eieren voor ongeveer 7-8 minuten 
totdat ze bijna hardgekookt zijn. Als de 
eieren gekookt zijn, pel je ze en snijd je de 
eieren doormidden.

Haal voorzichtig met een theelepel het 
eigeel uit de eieren. Doe het eigeel in een 
bakje en voeg de roomkaas toe en een 
klein beetje peterselie. Als je gedroogde 
peterselie gebruikt, kan je ongeveer 1 
theelepel peterselie bij het eigeel en de 
roomkaas doen. Roer dit nu goed door 
met een lepel en voeg eventueel wat 
hamblokjes toe. 

Je kan de hamblokjes ook op de gevulde 
eieren serveren. Vul nu met een 
theelepel of spuitzak de eieren met het 
roomkaasmengsel. Serveer op de eieren 
nog wat hamblokjes en verse peterselie en 
klaar is je snelle snack of bijgerecht.
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7
Kun jij deze rebus oplossen?

van
Groep 
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Juf Arlette stelt zich voor... 
Dag alle lieve Nassy Brouwer kindertjes (en ouders natuurlijk). 
Inmiddels kennen jullie mij hopelijk wel. Mijn naam is Arlette Venloo 
en ik ben net, op 4 april, bigi-jari geworden (50 jaar).
Ik heb 2 kinderen: Anfernee (21 jaar) en Celien (19 jaar). Ik heb 
gedurende 20 jaar gewerkt bij de Billiton Maatschappij Suriname. 
Ben toen gestopt met werken in 2007 en ben gestart met mijn 
eigen boutique: ‘Boutique Ik Ook’ voor plussize vrouwen. Sinds 
kort ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan door te werken op 
de Nassy Brouwer School. Ik ervaar het als heel prettig. Welliswaar 
wat druk, maar dat valt wel reuze mee. 

Van karakter ben ik wat ongeduldig, maar 
werken bij de Nassy Brouwer School met 
de juffen en vooral de kinderen heeft mij 
geduldiger gemaakt. Dankjewel voor deze 
les!

Ik hoop nog heeeeel lang bij jullie op 
de Nassy Brouwer School te zijn. Fijne 
paasvakantie toegewenst allemaal!
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De stagiaires stellen zich voor... 

Stagiaires Elyse  en Morgane 
Groep 1  en 2

Morgane:
De eerste indruk is heel 
anders dan bij ons in 
België. We werden openlijk 
ontvangen en de kleuters zijn 
er ook heel anders opgevoed 
dan bij ons. Er is heel veel 
discipline op de school en 
de kleuters weten goed, wat 
er mag en wat er niet mag. 
De band die er is tussen 
ouder, kleuter en juf is ook 
uniek! Hier kunnen heel wat 
scholen  een voorbeeld aan 
nemen.

Elyse:
Vanaf het eerste contactmoment met de stageschool 
en de kinderen verliep heel warm. Op de school heerst 
er echt een groot samenhorigheidsgevoel waarbij de 
school, de onderwijzers en de kinderen hand in hand 
samen werken in de richting van hetzelfde doel; de 
kinderen op de eerste plaats zetten en tegemoet komen 
aan hun ontwikkeling en behoeften. Eens in de praktijk 
zijn er heel wat verschillen maar eveneens ook heel 
wat gelijkenissen met ons onderwijssysteem in België 
en hier in Suriname. Ik vind het fijn dat ik dagelijks kan 
blijven bijleren van deze stageschool en dat de school 
ook van mijn didactische handelen iets kan meenemen 
voor in de toekomst. 
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Kiss-and-Ride	

Basisrichtlijnen	voor	een	vlot	gebruik	van	het	NBS	parkeerterrein	

	

Bij	het	afzetten	en	het	afhalen	van	NBS-leerlingen	zijn	er	twee	mogelijkheden,	zoals	in	de	tabel	hieronder	verwoord.	

In-/uitstappen	bij	de	Kiss-and-Ride	strook	 Te	voet	begeleiden	van/naar	de	NBS	ingang	
1. U	maakt	gebruik	van	de	“rode”,	zgn	Kiss-and-Ride		

strook.	Zo	ver	als	mogelijk	doorrijden	op	de	
strook	aub.	

2. U	zet	het	voertuig	stil	en	geeft	het	sein	aan	de	
NBS	leerling(en)	om	uit/in	te	stappen	aan	de	
linkerzijde	van	het	voertuig.	

3. U	verlaat	het	voertuig	niet,	en	rijdt	door	zo	gauw	
de	omstandigheden	dat	veilig	toelaten.	Parkeren	
is	hier	dus	niet	toegestaan.	

A. U	zoekt	een	geschikte	parkeerplaats.	Het	NBS	
parkeerterrein	voorziet	in	enkele	
parkeervakken	“binnen”	en	enkele	“buiten”,	
zoals	in	bovenstaande	illustratie	aangegeven.	

B. Gelieve	uw	voertuig	vooruit	in	te	parkeren.	
C. U	stapt	samen	met	de	NBS	leerling(en)	uit	en	

begeleidt	hen	veilig	via	het	voetgangerspad	en	
het	zebrapad	veilig	naar	de	NBS	ingang.	Bij	het	
afhalen	begeleidt	u	de	leerling(en)	van	de	NBS	
uitgang	via	dezelfde	paden	naar	uw	voertuig.		

	

Het	ontwerp	van	het	parkeerterrein	is	voornamelijk	gedreven	door	“Veiligheid”.	Door	het	scheiden	van	de	stromen	van	
voetgangers	(leerlingen)	enerzijds	en	voertuigen	anderzijds	worden	risicovolle	situaties	voorkomen.	De	leerlingen	die	
gebruik	maken	van	de	Kiss-and	Ride	strook	komen	helemaal	niet	in	aanraking	met	stromen	van	voertuigen.	De	leerlingen	
die	gebruikmaken	van	de	parkeervakken	worden	begeleid	over	het	zebrapad	naar/van	de	ingang.	Daarnaast	komt	het	
verbieden	van	geparkeerde	auto’s	direct	voor	de	Nassy	Brouwer	School	het	overzicht,	en	dus	de	veiligheid	ten	goede.	
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Paasviering 11 april 2017
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Fijne vakantie
& 

tot 2 mei!

Paasviering 11 april 2017
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