
Beste Nassy Brouwer familie,

Ei, ei, ei, vakantie is nabij! En onze 
paasschoolkrant 2018 (annex 
nieuwsbrief) is uit. Wij hebben weer 
een interessante, spannende, leuke 
en leerrijke periode achter de rug. 
Ook zijn wij van start gegaan met het 
Pestproject. Na de vakantie zetten 
wij het voort. Verderop in deze 
schoolkrant vertellen juf Simone en juf 
Nalini hier meer over.

Elk schooljaar verzamelen wij samen 
levensmiddelen voor behoeftige 
gezinnen om zodoende onze 
leerlingen op jonge leeftijd reeds 
sociaal-maatschappelijk bewust te 
maken en ze betrokkenheid aan te 
leren. Dit schooljaar zullen wij dit 
aan het begin van het derde kwartaal 
doen. De pakketten worden voor 

de Pinkstervakantie afgegeven. Het 
verzamelen van de levensmiddelen 
start na de Paasvakantie, maar 
hierover wordt nog een e-mail 
verstuurd. Wij rekenen op de 
participatie van onze kinderen en hun 
ouders/verzorgers. Alvast hartelijk 
dank voor de bijdrage!

Verder wensen wij jullie allemaal een 
Gezegend en Vrolijk Pasen toe en ook 
een fijne, gezonde en ontspannen 
vakantie. We zien jullie weer op 
maandag 16 april 2018 vol frisse moed 
op school. 

Vriendelijke groeten van het Nassy 
Brouwer team,

Namens deze,

Juf Astra Soekra- Boëtius
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Binnen onze school werken wij met 
het Nassy Brouwer School Pestprotocol 
(zie schoolgids op de website). Hierin 
wordt aangegeven op welke manier we 
kunnen voorkomen dat pesten op onze 
school voorkomt. De leerkrachten en 
de leerlingen leren hoe zij er binnen de 
school mee om moeten gaan. 

Aanvullend hierop lanceerden wij op 12 
maart jl. een anti-pest campagne met 
als thema ‘Samen is beter dan alleen’. 
Initiators van deze campagne zijn juf 
Simone en juf Nalini. We stelden ze 
hierover enkele vragen:

Vanwaar het idee om deze campagne te 
beginnen?
Het viel ons op dat we de laatste tijd 
steeds meer geconfronteerd werden met 
gevallen van pesten, zowel in de klas 
als tijdens de ‘pleindienst’. Dit baarde 
ons zorgen, vandaar dat we begonnen 
te brainstormen over hoe we dit zouden 
kunnen aanpakken.Samen met o.a. 
een aantal Psychologie stagiares van 
dhr. Harry Mungra hebben we een plan 
bedacht; zij kwamen met verschillende 
leuke ideetjes over hoe het pesten aan 
te pakken. We hebben intussen besloten 
de campagne te continueren: in mei 
gaan we weer gezamenlijk verschillende 
activiteiten ontplooien in de klassen. 

Doen de kinderen enthousiast mee?
Zeer enthousiast! Ook wanneer we 
‘vrijwilligers’ zoeken voor het een of 

ander merk je dat ze graag willen 
meedoen.

Wordt er op de Nassy Brouwer School 
gepest?
Helaas komt pesten ook bij ons op 
school voor, ja. Groep 5 en 6 kregen de 
opdracht een opstel te schrijven over 
dit onderwerp en in groep 7 en 8 heben 
we ‘krutus’ georganiseerd, waarbij 
flink werd gediscussieerd. Bij beide 
activiteiten kwamen concrete verhalen 
naar boven over pesten. De kids konden 
overigens heel goed hun verhaal doen 
en de eigen mening verwoorden. 
Wat we merkten is dat ze meer tools 
aangereikt moeten krijgen over hoe 
op te komen voor jezelf, zonder daarbij 
zelf in de rol van pester te kruipen. Ook 
in de onderbouw hebben we mooie 
gesprekjes gehad en zijn prachtige 
tekeningen gemaakt. Ook is de politie 
langsgeweest op de nationale verteldag 
en hebben zij voorgelezen over pesten.    

Verandert deze campagne echt iets?
Zeker wel. Juf Simone merkt in haar klas 
reeds dat de kids bewuster ervan zijn 
en dat het rustiger is in de klas. We zijn 
ook als team met z’n allen scherper en 
passen het pestprotocol nauwkeuriger 
toe. Juf Nalini voegt toe hoe belangrijk 
het is dat er ook thuis gesproken wordt 
over omgangsvormen en het rekening 
houden met elkaar’s gevoelens etc. 
Alleen SAMEN kunnen we een PESTVRIJE 
school realiseren!

Wist je dat?
• de leer-

krachten 
in januari 
een training 
gekregen hebben 
van VindLicht? 
De training 
ging over het 
omgaan met 
‘lastige’ emoties 
van kinderen. 

• Zij momenteel 
getraind worden 
in het gebruik van 
Parnassys? Er komt 
veel meer bij kijken 
dan enkel cijfers 
invoeren, dus nog 
even geduld aub...

• Meester Ivor 
helaas nog steeds 
niet in staat is de 
muzieklessen te 
verzorgen? We zijn 
druk bezig met het 
zoeken naar een 
geschikte vervanger 
en houden u 
hierover op de 
hoogte.

• Juf Vanessa in 
verwachting is van 
haar vierde kind? Ze 
heeft al 2 dochters 
en een zoon, dus 
we wachten vol 
spanning af wat de 
vierde wordt! Tot 
aan het einde van 

haar 

Anti-pest campagne ‘Samen is beter dan alleen’
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zwangerschaps-
verlof neemt juf 
Rachel groep 4 
over. Toi, toi, toi, juf 
Vanessa!
• Wij een prachtig 
nieuw ‘Verboden-
in-te-rijden’ bord 
hebben op het 
parkeerterrein? 
Hartelijk dank, mama 
en papa van Kimora!

• Een echte 
basketbalbucket 
hebben op het 
schoolplein? 
Dankjewel, mama 
en papa van 
Maria-Gabrielle! 

• De leerlingen 
van de bovenbouw 
onlangs allemaal 
een prachtig boek 

Mijn naam is Prashaand Orie; ik ben 
22 jaar oud. Mijn hobby’s zijn: wandelen, 
reizen, lekker sporten (zwemmen en 
voetballen), heerlijk eten & drinken en 
shoppen. Ik probeer zoveel mogelijk te 
genieten van het leven en alle kansen die 
ik krijg wil ik optimaal benutten. 

Mijn lievelingseten? Ik ben een echte 
liefhebber van Italiaans eten, ik vind 
daarom alle italiaanse gerechten als pizza, 
lasagne en pasta’s verschrikkelijk lekker. 
Wanneer ik tijd heb en mijn moeder ook 
vrij is, helpt zij mij met het leren koken 
van deze heerlijke gerechten. Want ik ben 
een echte lekkerbek! Ahhaha. 

Mijn droom? In de toekomst wil ik mijn 
eigen huisje, boompje en beestje en dan 
bedoel ik ”dat ik graag zelfstandig wil zijn”. 
Dus mijn eigen huisje, een goede baan 
en wanneer ik wat ouder ben wil ik een 
schattig gezinnetje. Ik werk hard voor mijn 
dromen, want blijven dromen werkt niet! 

Mijn dagelijks leven? Ik geef van 8 tot 13 
uur les en in de middaguren ga ik zelf ook 
naar school. Ik zit op het Instituut voor de 

opleiding van leraren (het IOL) 
en ik heb gekozen voor de 

richting Lichamelijke 
Opvoeding (LO). 
Waarom Lichamelijk 
Opvoeding? 
Wij mensen 
onderschatten vaak 

hoe belangrijk 
sporten is. Wij 
weten dat sporten 
goed voor je 
lichaam is, het 

houdt je lichaam 
gezond en fit. Ook 

leer je omgaan met je 
winnaarsmentaliteit 

en moet je 
tegen 

je 

verlies kunnen. Wanneer 
je sport, leer je ook andere mensen 
kennen, bijvoorbeeld als je aangesloten 
bent bij een club of vereniging. Samen 
kun je dan iets opbouwen. Wat voor mij 
ook erg interessant is: dat ik nu leer hoe 
ik moet handelen bij ongevallen (EHBO), 
ik weet nu meer over alle spieren die wij 
hebben en voor later als ik in de toekomst 
sportleraar ben, weet ik hoe op een 
creatieve manier les te geven met veel 
leerzame- en belevingsoefeningen. 

De Nassy Brouwer School? Het is 
een prachtige school voorzien van de 
nieuwste schoolmethodes. De school 
is leerlingvriendelijk ingericht en het 
schoolerf ziet er ook erg aangenaam uit. 
De leerlingen zijn over het algemeen erg 
gemotiveerd, enthoussiast en leergierig. 
Je ziet dat de school hard eraan werkt om 
het motto te realiseren “Samen maken 
we leren leuk”. Zo leer je van elkaar! 
Ook het schoolteam is een team dat erg 
gemotiveerd is en zijn erg ambitieus. En 
dat ik nu daarvan deel mag uitmaken is 
echt een eer voor mij. Ook zal ik bewijzen 
dat ik van toegevoegde waarde kan zijn. 
Mijn complimenten voor de school en het 
bestuur! 

Mijn doelstelling voor dit schooljaar? 
Mijn doelstelling is om snel de draad te 
kunnen oppakken en ervoor te zorgen 
dat al mijn lieve leerlingen met succes 
overgaan naar groep 6. Ik zal al mijn 
creativiteit gebruiken om de lessen zo 
interessant mogelijk te maken, zodat 
mijn leerlingen er plezier in hebben om 
hun lessen te leren. Daarnaast vind ik het 
ook belangrijk dat ik een hechte band 
krijg met de ouders. Want samen kunnen 
wij ervoor zorgen dat de leerlingen een 
super schooljaar krijgen! Tot slot spreek 
ik de hoop uit dat alle leerlingen zich vrij 
voelen om naar een leerkracht toe te 
stappen, want wij als team kunnen ervoor 
zorgen dat wij je kunnen helpen met het 
oplossen van je eventuele probleem. 
En wij zorgen gezamenlijk ervoor dat 
iedereen zich thuis voelt hier op school! 
Fijne paasvakantie, allemaal!

Even voorstellen: 
Meester Prashaand, leerkracht groep 5
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kado kregen 
uit Nederland 
via de oma 
van Luna? 
Alsnog heel 
hartelijk dank, 
oma van Luna!

• Onze leerkrachten 
een heuse ‘cook-
out’ organiseerden 
na de rapport-
uitreiking? Zie 
hieronder de 
‘chula’ waarop 
onder andere 
heerlijke, pepere 
doks werd 
klaargemaakt!

Update Nassy Brouwer College
Zoals aangegeven op de onlangs gehouden informatie-avond is het Bestuur 
druk doende met het realiseren van het Nassy Brouwer College: onze eigen 
middelbare school! Deze middelbare school krijgt een verlengde brugperiode 
van drie jaar, waarna er een splitsing komt tussen HAVO en VWO. We zijn in 
overleg met het MinOWC, hebben de nodige documenten en plannen opgesteld, 
zijn in overleg met potentiele teamleden en een potentiele huurlokatie. Als 
alles meezit, kunnen we in het schooljaar 2018-2019 reeds op kleine schaal 
beginnen met het Nassy Brouwer College op deze huurlokatie. Mocht jij nu al 
weten geinteresseerd te zijn in een plekje op het Nassy Brouwer College in het 
schooljaar 2018-2019, dan stellen wij het op prijs als je ons dat vast laat weten 
middels een mailtje naar nassybrouwerschool@sr.net. Binnenkort zullen wij een 
vooraanmeldingsformulier hiervoor op de website aanmaken, maar graag peilen 
wij nu vast de behoefte bij onze eigen Nassy Brouwer familie!

Om deze langgekoesterde wens te realiseren is meer mankracht van harte 
welkom. Wij zijn op zoek naar ouders/ verzorgers die hun krachten willen 
geven om deze droom te helpen waarmaken. Wil jij in de stuurgroep samen 
met ons geschiedenis helpen schrijven? Meld je dan aan via de school of via 
nassybrouwer.bestuur@gmail.com. Hartelijk dank!
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Paasviering 27 maart 2018
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Meer foto’s zien? Kijk op www.nassybrouwerschool.sr of op onze FB pagina!

6



1a
Groep

7



8



1b
Groep
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Fijne Paas-
vakantie namens 

groep 4!
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Fijne vakantie
& 

tot 16 april!
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