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NassyBrouwerNieuws
daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer: 
de laatste voor dit schooljaar. de vorige gemist? 
U kunt hem altijd nog nalezen op onze webiste 
www.nassybrouwerschool.sr.  in deze editie 
weer heel veel nieuwtjes over het reilen en 
zeilen binnen de Nassy Brouwer School. Veel 
leesplezier!

Belangrijke bestuurswijziging!
Wellicht ten overvloede, want zoals de meesten 
van jullie inmiddels al weten is in de 
bestuursvergadering van 31 mei 2017 het 
voorzitterschap door Natascha Wong a  ton 
overgedragen aan Erwin Emanuels. Erwin 

Emanuels heeft in het 
verleden 17 jaar deel 
uitgemaakt van het 
bestuur van de Vrije 
School en heeft ook in 
de commerciële wereld 
zijn sporen verdiend. 
Gezien zijn achtergrond 
als psycholoog is zijn 
affiniteit met het 

onderwijsveld groot. hij is enthousiast over onze 
school en heeft er zin in onze school naar 
grotere hoogten te begeleiden. Prioriteit voor 
hem is het beantwoorden aan de alsmaar 
stijgende vraag naar kwalitatief goed basis- en 
vervolgonderwijs in Suriname.

Vanuit deze plek zeggen wij dank aan Natascha 
die jarenlang keihard gewerkt heeft om de 
Nassy Brouwer School tot ontwikkeling te 
brengen en mede verantwoordelijk is voor 
wat we tot nu bereikt hebben: een eigen 
school op eigen terrein met veelbelovende 
toekomstperspectieven. ook zeggen wij 
dank aan Eugenie haynes die de portefeuille 
communicatie & Pr inmiddels intern binnen het 
bestuur heeft overgedragen. We houden haar 
aan haar woord dat zij ons vanaf de zijlijn zal 
bijstaan indien nodig!

Nassy Brouwer school 125 jaar!
op zaterdag 6 mei jl. werd het nieuwe 
schoolgebouw van de Nassy Brouwer School 
feestelijk geopend. ook werd gevierd dat 
de school reeds 125 jaar bestaat. de Nassy 
Brouwer School is ontstaan uit de alvares 
Kleuterschool, die is opgericht in 1891. in 
1957 werd de kleuterschool uitgebreid met 
een eerste klas, waarna er ieder jaar een klas 
bijkwam en de naam vervolgens veranderde 
naar Nassy Brouwer School. tijdens het 
evenement werd stilgestaan bij het recente 
overlijden van de gedreven oprichtster van de 
school, mevrouw Ursula Breeveld-Silos, die tot 
aan haar pensionering in 1992 de directrice 
was van de Nassy Brouwer School. 

Een wandelrally door de buurt met leuke 
puzzelopdrachten zette het geheel luister 
bij en ook de aanwezigheid van één van 
de nieuwe buren, het Korps Brandweer 
Suriname afdeling Geyersvlijt, vergrootte de 
feestvreugde. Zie op de volgende pagina een 
foto-compilatie.
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Wist-je-dat?

• juf Fanny  van 
groep 1 inmiddels 
met zwangerschaps-
verlof is? de 
klas is tijdelijk 
overgenomen door 
juf janice, die vanaf 
de paasvakantie al 
heeft meegelopen en 
de kinderen intussen 
dus ook aardig kent! 
op 17-07-2017 is juf 
Fanny bevallen van 
een prachtig, gezond 
jongetje, genaamd 
Ethan. Gefeliciteerd, juf 
Fanny!

• Wij sinds kort een 
drempel voor de deur 
hebben?

• de kleuters onlangs flink 
aan de slag zijn geweest 
met ‘demonteren’? onder 
begeleiding mochten 
ze oude apparaten  
uit elkaar halen: 
reuzespannend!

‘nieuwe’ juf groep 6
helaas is na een grondige evaluatie van de eerste 
twee kwartalen besloten de samenwerking 
met juf Kersheila van groep 6 stop te zetten 
voor het derde kwartaal. juf Peggy is gelukkig 
bereid gevonden haar parttime dienstverband 
om te zetten in een fulltime dienstverband en 
de klas over te nemen. helaas ging het niet zo 
voorspoedig met het herstel van haar gebroken 
voet, waardoor zij een tijd lang nog niet de 
trap op kon. in de tussentijd werden de lessen 
gegeven door juf Barbara en juf astra.

stagiaires 
daan & dion interviewen?
tot 23 juni worden onze leerkrachten bijgestaan 
door 4 nieuwe stagiaires: juf Femke (groep 3), 
juf Feline (groep 4), Meester dion (groep 5) en 
Meester daan (groep 6), allen uit Nederland 
(PaBo). 

Oogvirus-epidemie
het gevreesde oogvirus heeft helaas ook bij ons 
op school flink huisgehouden. Na een aantal 
ziekgemelde kinderen, zijn ook de leerkrachten 
niet buiten schot gebleven: op 4 na is het gehele 
schoolteam besmet geraakt. hierdoor hebben 
onze jaarlijkse studiedagen in de pinksterweek 
jammer genoeg geen doorgang kunnen vinden, 
maar moesten alle leerkrachten herstellen van 
deze vervelende oogaandoening. inmiddels is 

een deel van deze studiedagen ingehaald op 
de toetsdagen van groep 8. op het programma 
stond het toetsen van leerlingen en de digitale 
vernieuwingen die we in het nieuwe schooljaar 
gaan invoeren: Google apps for Education en 
het leerlingvolgsysteem Parnassys. Nadere 
informatie hieromtrent volgt in het nieuwe 
schooljaar.
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gezondheidsmaand
Evenals vorig jaar organiseerde de oudercommissie 
ook dit schooljaar weer een evenement rondom 
het thema ‘Gezondheid’. het werd deze keer een 
‘gezondheidsmaand’ met daarin extra aandacht voor 
voeding, beweging en tuinieren. Zo werd er driftig 
geknutseld met fruit, konden de kids lekker hun 
energie kwijt tijdens de Zumbalessen van B-fit en ook 
bij Boeroeswing en kwam lVV ons helpen met het 
aanleggen van een moestuin. 

maken van watermeloencreaties

Bloemetjes planten

sporten bij Boeroeswing

Knutselen met fruit

motivational speech van angelo simson

planten van groente

Zumba met B-fit

Zumba met B-fit

• onze kleuters 
ook aardig zijn 
beziggeweest met het 
wassen van kleren? 
in het kader van het 
thema ‘Kleding’ zijn 
zij niet alleen druk in 
de weer geweest met 
tekenen, kleien en 
de kralenplank, maar 
hebben zij ook zowaar 
echt de was leren doen! 
Kunnen ze nu allemaal 
flink meehelpen thuis!

• Er een aantal oude 
foto’s van onze school 
op onze website en FB 
pagina zijn geplaatst 
waar hele leuke reacties 
op binnenkomen? Zie 
hieronder bijvoorbeeld 
juf astra (ruim 20 jaar 
geleden) en daaronder 
juf arlette (ruim 40 jaar 
geleden)!
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groep 8 klaar met de toets!
Groep 8 heeft een spannende periode van 
hard werken achter de rug. op 19, 20 en 
21 juli maakten zij de landelijke toets voor 
zesdeklassers. Nu is het afwachten geblazen en 
in de tussentijd leuke dingen doen. Zo moet er 
nog een musical worden voorbereid voor de 
jaarafsluiting, zijn ze inmiddels op kamp geweest 
en maken zij allerlei educatieve uitstapjes.

dankjewel, stagiaires!
de stagiaires zijn intussen allemaal weer 
vertrokken. Vanuit deze plaats danken wij ze 
nogmaals hartelijk voor het inzetten van hun 
krachten. de leerlingen hebben een leuke 
tijd met ze gehad. dankjewel, Elise, Morgane, 
Femke, Feline, daan & dion!

Water splash Fun day
in plaats van ons jaarlijkse schoolreisje buiten 
de stad hebben we besloten dit jaar gewoon 
‘lekker thuis’ een Water Splash Fun day te 
organiseren. op deze manier kunnen zo veel 
mogelijk leerlingen participeren en kunnen 
we op een heerlijke, ontspannen manier 
gezamenlijk het schooljaar afsluiten. Wij 
hebben er zin in! Volg de FB pagina en de 
website voor foto-updates.

Wist-je-dat?

• Wij onlangs geoogst 
hebben uit onze eigen 
schoolmoestuin? onze 
eerste, biologische 
(onbespoten) oogst!

• juf astra tot in het 
binnenland beland is om 
bij te dragen aan een 
vormingsweekend voor 
de zesdeklassers van de 
Kankantrischool Masia kriki?

• Groep 1 een leuk uitstapje 
had naar Manege Ponderosa? 
Ze waren niet weg te slaan bij 
de paarden!
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Samen maken wij leren leuk!

de oudercommissie aan het woord

Beste ouders/verzorgers,

de NBS oudercommissie zoekt versterking. Zeker in deze 
uitdagende tijden is het belangrijk dat ouders nauwer betrokken 
zijn bij schoolzaken. 

de oudercommissie bestaat uit een aantal ouders met kinderen 
op de Nassy Brouwer School. de commissie heeft een adviserende 
taak en is bevoegd om het management te ondersteunen bij de 
uitvoering van haar activiteiten. 

Wilt u meepraten over zaken die onder andere het onderwijs, de 
activiteiten, het schoolgebouw en de communicatie tussen school 
en ouders aangaan, dan kunt u zich aanmelden voor de vrijwillige 
functie van oudercommissielid.

Wij zoeken ouders die:
• Mee willen praten en adviseren
• de kwaliteit van de school positief willen beïnvloeden
• Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
• hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor de 

Nassy Brouwer School
• Minimaal een geheel schooljaar lid van de oudercommissie 

willen zijn
• tijd vrij kunnen maken om op regelmatige basis te vergaderen 

en werkvloeroverleg vergaderingen kunnen bijwonen met 
management en bestuur.

• 
heeft u interesse? Stuur een mailtje naar nassybrouwerschool@
sr.net en er zal contact met u opgenomen worden.

Vriendelijke groet,
Namens de NBS oudercommissie


