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NassyBrouwerNieuws
Daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer: 
de laatste voor dit schooljaar. Een vorige gemist? 
U kunt ze 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!

De plusvakken
Verheugd kunnen wij mededelen dat het 
nieuw leven inblazen van enkele van onze 
plusvakken naar volle tevredenheid van 
leerlingen en leerkrachten heeft uitgepakt. 
De muzieklessen van juf Lucretia Muringen 
worden zeer enthousiast ontvangen door de 
onderbouw en ze heeft aangetoond op hele 
leuke, kindvriendelijke wijze met hen overweg 
te kunnen. Het resultaat van deze inspanningen 
heeft u tijdens de onlangs gehouden Keti-Koti-
viering kunnen bewonderen. 

Ook de samenwerking met On Stage Performing 
Arts bevalt erg goed: de bovenbouwleerlingen 
hebben eerst allerlei dansmoves geleerd van 
meester Fally en vervolgens hun 
dramaskills 

ontwikkeld met meester David. We zijn 
nog druk aan het puzzelen, evalueren 
en afstemmen, maar ook in het komend 
schooljaar gegarandeerd weer een leuke 
invulling van onze plusvakken!

Inmiddels zijn er nieuwe moedercomputers 
besteld voor onze computerruimte, dus hopen 
we dat we op zeer korte termijn weer van 
start kunnen met onze computerlessen. Ook 
goed nieuws is dat we een geheel nieuw ICT 
curriculum hebben, waarvoor alsnog heel erg 
dank aan de bewuste, anonieme ontwikkelaar!

Al jaren is het niveaulezen een vast onderdeel 
op de Nassy Brouwer School. Helaas blijft het 
een probleem om voldoende “leeshulpen” te 
vinden. Indien dit zo blijft, bestaat de kans dat 
wij t.z.t. het besluit zouden moeten nemen 
om het niveaulezen stop te zetten. Wij hopen 
dan ook van harte dat er zich het komende 
schooljaar voldoende leeshulpen aanmelden 
om deze vorm van leesbevordering te kunnen 
blijven aanbieden. De oproep hiervoor, 
inclusief meer uitleg over het niveaulezen, 
volgt in het nieuwe schooljaar.

Juf Peggy breaking news
Tot ons grote verdriet zal onze stonfutu juf 
Peggy in het nieuwe schooljaar geen deel 
meer uitmaken van ons schoolteam. Zij 
vertrekt namelijk naar Nederland met haar 
gezin. Juf Peggy is bijna 10 jaren verbonden 
geweest aan de Nassy Brouwer School en 
wij kennen haar als die gezellige, superlieve, 
hardwerkende, loyale en steengoede juf 
die altijd bereid is te helpen en altijd voor 
iedereen klaarstaat. Juf Peggy, dankjewel 
voor je trouwe diensten, we wensen jou en je 
gezin alle goeds toe in dit nieuwe, spannende 
hoofdstuk in je leven. Uit het oog, maar NIET 
uit het hart...

Dansles van meester Fally

Muziekles van juf Lucretia
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Wist-je-dat?

• Juf Vanessa 
inmiddels bevallen 
is van een prachtige  
zoon, genaamd 
Jamal? Alles gaat 
prima met moeder 
en zoon. Van harte 
gefeliciteerd, juf 
Vanessa! Tot de 
grote vakantie wordt 
groep 4 begeleid door 
onze RT leerkacht 
van de onderbouw, 
juf Achnasja, onder 
supervisie van juf 
Barbara.

• Groep 6 bezig is met een 
ambitieus handenarbeid 
project: ze bouwen 
onze school na! We 
zijn benieuwd naar het 
eindresultaat!

• Dit lieve jongetje 
spontaan buikpijn heeft 
als hij juf Arlette ziet? Ze 
masseert zijn buikje en 
geeft hem een stevige 
brasa en hij is weer 
genezen... totdat hij haar 
de volgende keer weer 
tegenkomt... ;-)
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Tevredenheidsonderzoek
Een poosje geleden deden wij alle ouders een 
tevredenheidsonderzoek toekomen, waarvan 
wij hier enkele resultaten zullen belichten. In 
totaal is de vragenlijst ingevuld door 46 ouders, 
waarvoor nogmaals hartelijk dank. 

Het gemiddeld rapportcijfer gegeven door de 
ouders is een 7.82. Ook de bovenbouwleerlingen 
hebben wij om hun mening gevraagd. Als 
gemiddeld cijfer kregen wij van de leerlingen een  
8.99!

Enkele suggesties ter verbetering van de school 
die door ouders werden aangedragen:
• Een debat club, onderwerp onderzoeken, 

mening vormen en discussies erover;
• Een hobby-programma, afhankelijk vd 

interesse, en dan in een kwartaal diepgang 
geven;

• Meer ict in onderwijs;
• Online agenda met huiswerk;
• Een systeem bedenken waarin 

ouderparticipatie een soort verplichting gaat 
worden;

• Meer kosten-verlagende maatregelen 
implementeren;

• Extra kosten door het jaar heen (uitjes etc) 
opnemen in het schoolgeld;

• Gymzaal op het schoolterrein;
• Meer optredens met de hele klas ipv een klein, 

select groepje.
De bovenbouwleerlingen deden daarnaast nog de 
volgende suggesties:
• langere pauzes en weer ijsjes verkopen;
• leukere gymlessen (meer partijtjes voetbal bv);
• speeltuin met glijbaan en klim- en
• jongenstoilet boven
• meer met computers doen.
Let wel, we kunnen hier niet ALLE opmerkingen 
van ouders en leerlingen weergeven, maar u 
mag zich ervan verzekeren dat alle opmerkingen 
gelezen, afgewogen en eventueel meegenomen 
worden bij onze beleidsvorming.

Het streven is uiteraard om elk jaar een hoger 
cijfer te krijgen. Bestuur en directie beloven hierbij 
dan ook plechtig ons uiterste best te doen om dit 
doel te realiseren. Voor een volledig verslag van de 
resultaten kunt u terecht bij onze Front Office.

Status Parnassys
Helaas heeft de implementatie van Parnassys 
iets meer voeten in de aarde gehad dan wij 
hadden gehoopt. Als administratiesysteem 
ging alles volgens schema, maar het onderdeel 
leerlingvolgsysteem was wat ingewikkelder. 
We zullen hier proberen uit te leggen waarom. 
Parnassys biedt de mogelijkheid de resultaten 
van toetsen (repetities) per toetsonderdeel in 
te voeren, waardoor je heel goed per onderdeel 
de voortgang kunt volgen en bijvoobeeld in één 
oogopslag kunt zien per klas of en waar eventuele 
struikelblokken zijn. Bij het testen hiervan kwamen 
wij erachter dat er een fundamenteel verschil zit in 
de normering van Parnassys ten opzichte van die 
van ons. Wij moesten dus een besluit nemen om 
onze normering aan te passen of om enkel cijfers 
in te voeren om zo het probleem te omzeilen. In 
het laatste geval maak je helaas geen optimaal 
gebruik van de prachtige mogelijkheden van het 
systeem. Omdat het aanpassen van de normering 
niet 1-2-3 gaat en we ook onze manier van toetsen 
enigszins zullen moeten aanpassen, hebben 
wij na lang onderzoek toch besloten voorlopig 
enkel eindcijfers van repetities in te voeren om 
langzaamaan over te stappen op de andere 
optie. U mag ervanuit gaan dat u in het nieuwe 
schooljaar de cijfers van uw kind(eren) optimaal 
kunt volgen in het Ouderportaal.

Nassy Brouwer College update
De voorbereidingen voor het Nassy Brouwer 
College zijn in volle gang. De aanmeldingen 
voor het eerste jaar lopen goed, evenals de 
selectieprocedures voor leerkachten. Voor 
het tweede leerjaar was er minder animo, dus 
is besloten met enkel het eerste leerjaar te 
beginnen. Geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie en aanmelden terecht op www.
nassybrouwerschool.sr/college. Ook de schoolgids 
is hier te downloaden.

• In het kader van 
het thema ‘Kleding’ 
onze kleuters flink in 
de weer zijn geweest 
met een blanco 
t-shirt? In groep 1a&b 
spetterden ze vrolijk in 
het rond, terwijl groep 
2 druk aan het tie-dyen 
was. Eindresultaat: ware 
kunstwerkjes om naar 
te kijken en om aan te 
doen!

• De landelijke GLO-
toets weer voor de deur 
staat? Op woensdag 18, 
donderdag 19 en vrijdag 
20 juli is het zover. Tijdens 
deze dagen zijn groep 1 
t/m groep 6 vrij van school, 
zodat groep 8 in alle rust 
zich kan concentreren op 
de toets. Groep 7 heeft 
wel gewoon les tot 12 uur 
gedurende deze dagen en 
zal in een ander lokaal les 
volgen.

IN

koprolrekken;
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De sportdag
Op 30 april 2018 was de jaarlijkse Nassy Brouwer 
School Sportdag. Een sportieve en vooral ook 
hele gezellige dag! Hieronder wat indrukken:

Keti-Koti week
In het kader van 155 jaar afschaffing van de 
slavernij in Suriname organiseerden wij een 
Keti-Koti week. De maandag stond in het teken 
van ‘storytelling’ waarbij elke leerkracht op zijn 
of haar manier een verhaal omtrent Keti-Koti 
vertelde. In groep 1, 2 en 3 gebeurde dit met de 
Kamishibai vertelkast. Op dinsdag werd er flink 
geknutseld, op woensdag stond de tweede pauze 
in het teken van bewegen op muziek en werden 
de beentjes flink losgegooid. Op donderdag 
was er een heuse speurtocht met Keti-Koti 
gerelateerde vragen. En op vrijdag hadden we de 
‘echte’ Keti-Koti-viering!

Wist-je-dat?

• Groep 5 en 6 onlangs als 
educatieve dagtocht een 
bezoekje brachten aan 
Fort Zeelandia?

• Onze kleuters op educatieve 
dagtoch zijn geweest naar 
De Nationale Assemblee? Ze 
vonden het superinteressant 
en lieten blijken ook nog echt 
te begrijpen wat er in die 
spannende ruimte gebeurt. 
Het enige waar ze geen 
begrip voor hadden is de 
benaming ‘Vice-President’, 
want hij baadt toch wel, juf?!

Kamishibai: een eeuwenoude Japanse 
vertelvorm. Er wordt een kastje bij gebruikt dat 
het best te vergelijken is met een poppentheater. 
In dit theatertje passen grote prenten die telkens 

een scène uit het verhaal weergeven. 

Keti-Koti: handenarbeid, angisa vouwen
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   Keti-Koti: Dag van de viering

Keti-Koti: bewegen op muziek Keti-Koti: speurtocht

	

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.	

Parkeerbeleid
Wij krijgen jammer genoeg nog regelmatig klachten binnen over ouders die zich niet aan het afgesproken parkeerbeleid houden. Met 
name het als ouder uitstappen terwijl je op de Kiss&Ride strook staat is een hinder voor velen. Degenen die willen uitstappen en hun 
kind willen begeleiden, dienen hun auto te PARKEREN en dus geen gebruik te maken van de Kiss&Ride strook. Hieronder nogmaals de 
regels op een rij, met name voor de ouders die ‘vergeten’ waren hoe het ook weer hoort...

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 
helemal 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.

Keti-Koti: Dag van de viering Keti-Koti: Dag van de viering
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Samen maken wij leren leuk!

Studiedagen Pinkstervakantie

Elk jaar verzorgen wij voor de leerkrachten verschillende 
studiedagen, waaronder drie in de pinkstervakantie, vandaar dat 
deze op de Nassy Brouwer School dan ook iets langer duurt dan 
op andere scholen. Deze studiedagen worden meestal buiten 
de stad verzorgd, wat ook de teambuidling ten goede komt. 
Vorig jaar gingen de studiedagen helaas niet door, omdat het 
merendeel met oogvirus te kampen had. Gelukkig hebben we de 
‘schade’ inmiddels dubbel en dwars ingehaald. Wat ‘n inspirerende 
dagen! We leerden niet alleen over persoonlijke ontwikkeling, 
schoolafspraken, Google Apps for Education en ParnasSys, 
maar leerden ook veel van en over elkaar. Zowel schoolteam als 
bestuursleden zijn geinspireerd geraakt om samen nog meer ons 
beste beentje voort te zetten om de Nassy Brouwer School naar 
grotere hoogten te brengen!


