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NassyBrouwerNieuws
Daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer: de eerste voor dit schooljaar, 
de laatste voor 2017: nu gecombineerd met de door de kinderen gemaakte 
KerstKrant. De vorige nieuwsbrief gemist? U kunt hem altijd nog nalezen 
op www.nassybrouwerschool.sr. In deze editie weer heel veel 
nieuwtjes over het reilen en zeilen binnen de Nassy Brouwer School. 
Veel leesplezier!

Kerstwens juf Astra
Wij hebben alweer 1 kwartaal achter de rug. We zijn ook 
enkele leerkrachten rijker geworden. Twee meesters en 
1 juffrouw. Dit schooljaar hebben we ook een aanvang 
gemaakt met parallelklasjes. De bedoeling is om de 
komende jaren hiermee door te gaan. Met z’n allen 
hebben we weer iets leuks gemaakt van deze kerstkrant/ 
nieuwsbrief. Het wordt zeker weer  een hele leuke 
bezigheid in de Kerstvakantie. Genieten jullie van de 
nieuwtjes, tekeningen, puzzeltjes, kleurplaten enz.

Wij hebben een wens voor iedereen. Een mooie 
Kerst met lieve mensen om je heen. Mensen die 
van je houden om wie je bent. In wie je een stukje 
van jezelf herkent. Laat merken dat je om die 
mensen geeft. Dat je samen met hen iets moois 
beleeft. De warmte van Kerst zal je hart en 
ziel verwarmen. De hoop van nieuwjaar zal 
je met vreugde omarmen en van ons nog 
een dikke knuffel. Wij zien jullie allemaal op 
maandag  08 januari 2018 weer gezond en 
enthousiast terug.

Vriendelijke  groetjes van het NBS team,
Namens deze,
Juf Astra Soekra-Boëtius
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Wist-je-dat?

• Juf Janice van 
groep 1 inmiddels 
is bevallen van een 
prachtige dochter? 
Inmiddels is ze 
weer begonnen met 
werken en zal ze 
moeten wennen aan 
het achterlaten van 
haar kleine meid. 
Succes, juf Janice!

• Xia uit groep 3 heel 
mooi kan zingen...?

• Liv uit groep 1B heel erg 
zorgzaam is? Juf Rachel 
noemt haar “de mama” 
van de klas!

• Chelsey uit groep 1A 
grote zus is geworden , 
ook Leo uit 1B mocht een 
zusje verwelkomen en 
niet te vergeten Nia (1B)
die een broertje rijker is!

• De bieb versterking heeft 
gekregen van bieboma 
Corry en biebmama’s 
Farida en Debra?

Strategisch beleid
Het Strategisch Beleidsplan 2017-2022 is af en is 
inmiddels naar alle ouders/ verzorgers gemaild 
en is ook te vinden op onze website. Het plan is 
geschreven om alle neuzen in dezelfde richting 
te krijgen en beleid vast te stellen vanuit de 
Stichting Margaretha Jacoba Nassy Brouwer voor 
niet alleen de Nassy Brouwer School, maar ook 
het toekomstige Nassy Brouwer College. Beide 
scholen maken vervolgens een jaarplan met 
concrete, SMART geformuleerde doelstellingen, 
die gebaseerd zijn op de uitgangspunten uit het 
overkoepelende beleidsplan.

STICHTING MARGARETHA JACOBA NASSY-BROUWER
Samen maken wij leren leuk! 

Strategisch Beleidsplan 
2017-2022

Schoolfoto’s
Zoals eerder gecommuniceerd zijn wij in het 
afgelopen schooljaar zeer teleurgesteld in het 
schoolfotoproject. De fotograaf houdt zich 
stelselmatig niet aan de gemaakte afspraken, 
met als gevolg dat wij nog steeds niet over alle 
gemaakte foto’s beschikken. Uiteraard gaan 
wij dit dus anders aanpakken in het komende 
schooljaar, waarbij de volgende besluiten 
genomen zijn:
• Het samenwerkingsverband met deze 

fotograag wordt opgezegd;
• De schoolfoto’s worden niet langer in het 

drukke derde, maar reeds in het tweede 
kwartaal gemaakt;

• De fotograaf maakt geen foto’s meer 
van willekeurige groepjes kinderen (de 
zogenaamde ‘vriendenfoto’s’, maar 
uitsluitend klassefoto’s, individuele foto’s en 
broers/zussen-foto’s.

Wij gaan ervan uit dat we in 2018 een minder 
stressvol fototraject tegemoet zullen zien en 
bieden nogmaals onze hartgrondige excuses 
aan voor de wijze waarop dit in 2017 heeft 
plaatsgevonden.

Betalingsherinneringen
Sommige ouders/ verzorgers hebben 
intussen een betalingsherinnering 
ontvangen. Wij ontvangen maandelijks van 
het administratiekantoor een overzicht op 
basis waarvan wij ouders aanschrijven die 
vermoedelijk nog geen schoolgeld hebben 
betaald voor de betreffende maand. Op deze 
wijze hopen we zaken wat beter te kunnen 
stroomlijnen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen 

dat een ouder een keer ten onrechte op het 
overzicht voorkomt. Wij proberen dit zoveel 
mogelijk te ondervangen door zelf nogmaals 
alles te controleren, maar vragen toch 
om begrip mocht u een keer ten onrechte 
een betalingsherinnering ontvangen.  In 
geval van vragen over de door u ontvangen 
betalingsherinnering graag deze in eerste 
instantie neerleggen bij de Front Office. Bij 
blijvende onduidelijkheden zal u doorgeleid 
worden naar de Schoolmanager en/of de 
Penningmeester.

Bestuurssamenstelling
Per augustus 2017 is Rendy Verstoep in het 
bestuur getreden als Technisch Commissaris. 
Momenteel bestaat het bestuur hierdoor uit 
zes bestuursleden, te weten:
• Erwin Emanuels, voorzitter, grootvader van 

Seph (groep 3) en Elai (groep 2); 
• Janine Chehin-Riedewald, penningmeester, 

moeder van Zewi (groep 4) en Zidane 
(groep 3);

• Lisette Lai-a-fat, secretaris, moeder van 
Kae (groep 7) en Keith (groep 4);

• Anjani Boetius-Mahes, commissaris 
Onderwijs, moeder van Daniel (groep 7);

• Edme Smith-Koorndijk, commissaris 
Communicatie & PR, moeder van Yvar 
(groep 6) en Tyrza (groep 3);

• Rendy Verstoep, technisch commisaris, 
vader van Xavienne (groep 7) en Sander 
(groep 4).

Klasse-ouder
Op de Nassy Brouwer School werken we 
met klasse-ouders. Voor de groepsleerkracht 
is het handig om één aanspreekpunt te 
hebben die hem of haar kan ondersteunen. 
De oudercommissie heeft, in overleg met de 
directie, de volgende richtlijnen hieromtrent 
opgesteld: 
• Klasse-ouders helpen de leerkracht en 

kunnen de schakel zijn tussen de leerkracht 
en de ouders t.a.v. specifieke klasse-
activiteiten (denk aan het doorgeven 
van informatie/inventariseren t.a.v. 
kerst, pasen, excursies, handenarbeid 
materialen). Alle communicatie verloopt in 
overleg met de leerkracht.

• De klasse-ouder heeft een ondersteunende 
functie; de leerkracht is verantwoordelijk 
voor wat er in de klas gedaan wordt 
en maakt de uiteindelijke beslissingen. 
Overleg en afspraken met de leerkracht 
zijn hierbij heel belangrijk.

• Iedere klas heeft 1 of 2 klasse-ouder(s).
• De minimale periode om klasse-ouder te 

zijn is 1 kwartaal.
• Klasse-ouders worden door de leerkracht 

gevraagd of kunnen zich zelf aanmelden.
• Het is handig als de leerkracht en 

klasse-ouder(s) aan het begin van de 
samenwerkingsperiode afspraken maken 



over de werkwijze: wordt er aan het begin van iedere maand 
overlegd over de activiteiten of maakt de leerkracht contact 
als hij/zij hulp nodig heeft, verloopt het contact per app/
telefoon/in persoon etc. 

• Klasse-ouders kunnen helpen om andere ouders/verzorgers 
actief te betrekken bij het klassegebeuren. Creatieve ideeën en 
handige werkwijzen zijn altijd welkom!

Remedial Teaching
De Remedial Teacher (RT’er) is verantwoordelijk voor de 
begeleiding van kinderen die specifieke leerproblemen hebben. 
Per 2017/ 2018 hebben wij 3 RT’ers op school: juf Achnasja 
ontfermt zich over de onderbouw, juf Peggy over de bovenbouw, 
beiden onder begeleiding van juf Barbara. Maar wat doet een 
Remdial Teacher eigenlijk precies? Een RT’er:
• biedt individuele en groepsbegeleiding aan leerlingen, zowel 

binnen als buiten de klas;
• bespreekt de aangemelde leerlingen in het zorgteam en stelt 

samen met de leerkracht en eventuele deskundige (bv een 
orthopedagoog) een individueel of groepshandelingsplan op;

• geeft ouders schriftelijk bericht over wanneer de begeleiding 
start, waaraan gewerkt zal worden en wanneer geëvalueerd 
wordt;

• voert oudergesprekken met ouders van kinderen die Remedial 
Teaching krijgen;

• screent nieuwe leerlingen en koppelt dit terug naar het 
zorgteam, waarna wordt bepaald welke kinderen speciale 
begeleiding nodig hebben en wat voor soort begeleiding. 

De ruimte naast groep 2 (noodlokalen) wordt momenteel 
gebruikt als RT ruimte. Onze missie is het realiseren van optimale 
ontwikkeling voor ELK kind, vandaar dat we Remedial Teaching 
erg belangrijk vinden. Soms heeft een kind net dat extra stukje 
begeleiding nodig om tot bloei te komen.

Nassy brouwer College
Zoals u in het Strategisch Beleidsplan kunt lezen en reeds 
eerder mondeling gecommuniceerd zijn wij druk bezig met de 
voorbereidingen voor het Nassy Brouwer College. Een middelbare 
school opzetten gaat natuurlijk niet over één nacht ijs, maar 
vergt goede voorbereiding. We zijn dan ook druk in de weer 
met onderzoek, analyse, scenario’s en plannen schrijven. We 
zijn ons bewust van de groeiende behoefte aan kwalitatief goed 
vervolgonderwijs en werken er naar toe al onze leerlingen en 
eventuele andere te kunnen accomoderen op korte termijn. Wij  
blijven u uiteraard op de hoogte houden.

Kiss & Ride
Voor de nieuwe ouders/ 
verzorgers onder ons zetten 
we nog even de Kiss &  Ride 
spelregels op een rijtje, voor de rest van ons een kleine 
‘opfriscursus’:
• Ons parkeerterrein is éénrichtingsverkeer (wij werken 

eraan in 2018 over verkeersborden te beschikken die 
dit verduidelijken).

• We hebben op het parkeerterrein een grijze rondweg 
en links daarvan een rode Kiss-and-Ride rijbaan. Op 
deze rode baan mag je NIET parkeren en uitstappen, 
wel stilstaan. De bestuurder blijft achter het stuur 
zitten en schuift een plaatsje op naar voren als het 
voertuig ervoor dat ook doet. Alleen zo is een vlotte 
doorstroming gegarandeerd.

• Als u op de Kiss-and-Ride rijbaan stilstaat en kinderen 
laat uitstappen, zorg er dan aub voor dat ze slechts aan 
de linkerkant van het voertuig uitstappen.

• Loopt u liever mee naar de schoolpoort (wat wij zeker 
voor de kleinere kinderen sterk adviseren!), dan graag 
even in een parkeervak of op straat parkeren.

• De parkeervakken op het parkeerterrein zijn zgn. 
‘insteekvakken’, dus graag vooruit inparkeren (met de 
neus richting de straat). Het is de bedoeling dat u na 
hier geparkeerd te hebben naar voren loopt en via het 
betegelde voetpad naar het zebrapad loopt, zodat onze 
kinderen niet dwars de rondweg oversteken. 

• Op het gehele parkeerterrein geldt dat er stapvoets 
gereden dient te worden!

Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat ons 
parkeerterrein veilig is en blijft voor onze kinderen.

	

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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Nieuwe leerkrachten
In onderstaande rubriek stellen de nieuwste aanwinsten van het 
Nassy Brouwer team zich zelf aan u voor.

Meester Jairo (groep 6)
 Ik ben geboren op 27 februari 1996 
te Paramaribo. Als kleine jongen heb 
ik vijf jaren  in het binnenland 
gewoond, omdat mijn moeder 
directrice was van een MULO school. 
Daarna ben ik teruggekomen naar 
de stad en zat op de O.S Flustraat 1. 
Vervolgens heb ik de MULO school 
afgerond en het Surinaams 
Pedagogisch Instituut doorlopen. 
Momenteel zit ik op het I.O.L en doe 
ik de opleiding Lichamelijke 
Opvoeding. Mijn hobby’s zijn vooral 
verschillende takken van sport. Ik 

ben trainer bij DOS Turnclub en ben ook verbonden aan 
volleybalteam TNG. Verder vind ik voetbal en zwemmen heel 
leuk. Ik heb gekozen voor de Nassy Brouwer School, omdat mij ter 
ore kwam dat er een vacature open was voor Lichamelijke 
Opvoeder. Gezien mijn Pedagogische Instituut achtergrond 
maakte ik ook kans om voor de klas te staan. Ik geef nu les in 
groep 6 en ervaar de leerlingen als hardwerkend en gehoorzaam. 
Ik ben erg trots op de leerlingen van groep 6!

Juf Ariella

Ik ben Ariella Kromoredjo, en 
probeer de school onder schooltijd 
schoon te houden. Ik ben de dochter 
van Rita Bahari die in de middag de 
school weer netjes eruit laat zien. Ik 
ben 32 jaar en ik heb 2 lieve meisjes. 
Ik ben al 15 jaren getrouwd met een 
hele lieve man en papa van mijn 
kinderen. Ik vind het gezellig en 
leuk werken op de Nassy Brouwer 
School. En kom met plezier elke dag 
weer op school. Ik vind het een lust 
om te werken op deze school. Ik 

heb altijd een luisterend oor voor de kinderen. En merk dat ze het 
nogal leuk vinden mijn hulp in te roepen.
Ik heb een goeie samenwerking met de leerkrachten hier, ze zijn 
aardig.  Ik zou nog langer willen werken tot ik zelfs niet meer kan. 
Zo leuk vind ik het werken hier. Ik leer ook veel, vooral van de 
kinderen, en daarom sta ik altijd klaar als er iets mocht zijn.

Juf Simone (stagiaire)

Hallo allemaal! Mijn naam is Simone 
(juf Simone). Sinds 16 oktober 
loop ik stage in groep 5. Helaas is 
mijn stage per 8 december alweer 
afgelopen. Ik vind het super leuk om 
hier in Suriname stage te lopen en 
het onderwijs hier te ervaren. Het is 
voor mij een leerzame tijd geweest 
en hopelijk hebben de leerlingen 
ook veel mij geleerd. Naast serieus 
werken hebben we in groep 5 ook 
veel gelachen, iets wat ik belangrijk 
vind. Op school moet je ook plezier 

hebben!

Iets over mij: ik kom uit Deventer, het oosten van Nederland. Ik 
ben 20 jaar oud en mijn grootste hobby is muziek luisteren en 
concerten/festivals bezoeken. Daarnaast vind ik het ook heel leuk 
om kinderen van alles te leren.
Ik vind het heel jammer dat mijn stage al is afgelopen, ik zal de 
kinderen, maar ook de school heel erg gaan missen. Ik blijf nog tot 
7 januari in Suriname om dit mooie land verder te ontdekken en 
kerst en oud&nieuw hier mee te maken.

Voor alle leerlingen: doe je best op school en heb er plezier in! 
Bedankt voor alles wat ik hier heb mogen meemaken.

Liefs, Simone

Juf Rachel (groep 5)

Graag wil ik me voorstellen als 
nieuwe medewerker van de Nassy 
Brouwer School. Mijn naam is 
Rachel Joelie, ik ben 25 jaar. Ik ben 
in augustus 2016 afgestudeerd van 
het Christelijk Pedagogisch Instituut. 
Van jongsaf aan ben ik geïnteresseerd 
in wat mensen beweegt. Na mijn 
opleiding ben ik gaan werken met 
jongeren in de dagelijkse begeleiding. 
Vanaf maart tot oktober 2017 ben 
ik leesbegeleider geweest hier op 
school en sinds 1 oktober 2017 maak 

ik bij NBS deel uit van een team enthousiaste collegae. Ik vind het 
leuk werken met kinderen en creatief bezig zijn. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om films te kijken, probeer ik graag iets nieuws uit 
(experimenteren) en werk ik graag in de tuin.

Juf Rachel (groep 1b)

Wie is de juf? De juf heet Rachel 
Guiamo en is geboren op 31 augustus 
1982 te Paramaribo. Zij houdt heel 
veel van kinderen en is ook moeder 
van een dochtertje. Ik ben op 04 
oktober 2017 begonnen op de Nassy 
Brouwer School en vind de omgeving 
heel erg leuk, het werk bevalt mij en 
de kinderen ook. Ik krijg veel warmte 
van al de kids om mijn heen. Mijn 
hobby’s zijn werken, lezen en muziek. 
Verder ben ik graag thuis in mijn vrije 
tijd.
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En Wist-je-ook-dat...?

• Juf Nalini samen met haar flinke kids van groep 2 en een behulpzame en handige papa een prachtige, houten kerstboom heeft gemaakt? 
Deze kwam prachtig tot zijn recht op het podium tijdens de End-of-the-Year-optredens! Job well done, petje af!

   

• De leerlingen van juf Simone (groep 3) afgelopen week heerlijke groene smoothies gemaakt hebben? De juf had wat ‘busgeld’ 
overgehouden van de educatieve dagtocht naar de Maritieme Autoriteit Suriname en besloot daarmee fruit en groenten te kopen en 
met haar leerlingen aan de slag te gaan met het maken van smoothies. Ze vonden het niet alleen leuk, maar ook nog lekker!

  

• De leerlingen van groep 2 heel goed hun gebit gezond weten te houden door op tijd te poetsen?

 



Impressie End-of-the-Year-Viering 2017
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namens groep 1b

groep 
1b
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groep 
2
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Ides Olf komt op de fiets naar school. 

Ides vertelt zijn verhaal: fietsen is gezond; 
ik blijf in beweging!

Zoë Rommy van groep 2 kan mooie taferelen van klei maken!
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Nassy Brouwer School
Joli Coeurstraat 6

Geyersvlijt  |  Paramaribo
 551234  |  7153123  |  8989777

nassybrouwerschool@sr.net
www.nassybrouwerschool.sr

Samen maken wij leren leuk!

De Nassy Brouwer School wenst 
een ieder fijne feestdagen, een zalig 

uiteinde en een spetterend 2018!


