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NassyBrouwerNieuws
daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer: 
de eerste 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!

het eerste kwartaal zit er alweer op. We hebben 
ongeveer drie maanden achter de rug van hard 
werken, plezier maken en tegelijkertijd veel 
leren. in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

enthousiaste ouders gezocht
het bestuur van de Nassy Brouwer School is op 
zoek naar enthousiaste ouders die een bijdrage 
willen leveren in de volgende commissies:
• onderwijs
• communicatie
• technische Zaken
Per commissie geven wij hieronder wat taken 
aan waarbij ondersteuning zeer wenselijk zou 
zijn. Mocht één van deze taken u aanspreken, 
dan horen we dat heel graag op nassybrouwer.
bestuur@gmail.com.
Onderwijs:
1. oprichten van leerlingraad (online op 

zoek gaan naar voorbeelden en in overleg 
vaststellen en vastleggen richtlijnen, 
organiseren krutu’s etc.)

2. implementeren nieuw ict curriculum
3. ondersteuning aan directie en schoolteam 

op het gebied van onderwijsontwikkeling
4. ondersteuning bij recrutering
Communicatie:
1. onderhouden van social media platformen 

(op regelmatige basis leuke posts plaatsen 
op FB, instagram)

2. realiseren website Nassy Brouwer college 
(offertes opvragen en vergelijken, content 
identificeren en helpen aanleveren)

3. ook zouden we hulp kunnen gebruiken bij 
bepaalde 

ict zaken die blijven liggen, zoals het 
implementeren van e-mailadressen van de 
basisschool (bestaand) en college (nieuw), 
het zorgen voor spellingscheckers op alle 
pc’s en laptops etc.

technische Zaken:
1. deelnemen in bouwcommissie voor 

uitbreiding basisschool: bijvoorbeeld 
als secretaris (notuleren van 
bouwvergaderingen), of als lid voor 
begeleiding bij supervisie bouw.

Wat wij ook graag met u willen delen is het 
heuglijke nieuws dat per december 2018 het 
bestuur een lid rijker is geworden: wij hebben 
Saskia van diepenbos (mama van Noa, jill & 
Mia) bereid gevonden haar krachten te geven 
aan het behalen van onze doelen: welkom, 
Saskia!  

Maak kennis met...
in dit schooljaar zijn er drie nieuwe krachten 
ons team komen versterken. We maakten 
een praatje met ze, zodat u ze ook kunt leren 
kennen. Maak kennis met:

Juf Yvonne
Yvonne Sluiter is sinds 2008 woonachtig in 
Suriname en komt van aruba. het bevalt haar 
gelukkig ook prima hier. Yvonne heeft een 
eigen Stichting, stichting taalbrug, en biedt 
o.a. begeleiding aan kinderen met dyslexie 
taalproblemen, meer leesproblemen.
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Wist-je-dat?

• We de ouders erg 
dankbaar zijn voor 
hun gulle donaties 
voor de Srefidensi 
Funday? Er is in 
totaal Srd 3,250,-  
binnengehaald 
voor de schoolkas. 
Wij sparen voor 
een nieuwe 
geluidsinstallatie en 
een aparte box voor de 
BoM lessen (Beweging 
op Muziek). Zodra ons 
doel gezamenlijk bereikt 
is, zullen we u daar 
weer over berichten 
natuurlijk.

• juf Fanny van groep 
1a opnieuw in blijde 
verwachting is? ook 
juf Simone van groep 
3 mag in 2019 een 
nieuwe wereldburger 
verwelkomen!

• de leerlingen lekker 
verwend zijn op 
kinderdag? 

Eind augustus is Yvonne begonnen met de 
opleiding Master Educational Needs bij de 
hogeschool Windesheim in Zwolle met als 
specialiteit remedial teaching. de opdrachten 
die horen bij de opleiding zullen op de Nassy 
Brouwer School uitgevoerd worden, de zgn. 
beroepsproducten. de opdrachten gaan 
hoofdzakelijk om lees- en rekenonderwijs, 
daarbij worden kinderen met dyslexie en 
dyscalculie onder de loep genomen. 

Waarom Nassy Brouwer School?
‘het is toch een school die zich enigszins 
onderscheidt; ‘t is een moderne school; ze 
zijn dynamisch. de opleiding vraagt van mij 
dat ik zowel ouders als kinderen interview 
en eventueel op video vastleg. Kinderen van 
de Nassy Brouwer School zijn best mondig, 
kunnen zich goed uiten en zaken onder woorden 
brengen. het is een open school die mij de 
mogelijkheid biedt om mijn opdrachten optimaal 
te kunnen uitvoeren’.

Yvonne houdt zelf ervan om met de nieuwste 
methoden en materialen te werken bv. cito, 
tempotoets rekenen. Naast het toetsen biedt 
ze ook materiaal om te remediëren. daar doe 
je ook de toetsen voor. de school mag gebruik 
maken van het materiaal dat beschikbaar is. 
Yvonne: ‘de meester van groep 5 is er meteen 
op gesprongen en het materiaal komen lenen 
om te bestuderen, dat vind ik fijn’. 

Yvonne zal tenminste 1 jaar - dit schooljaar – op 
onze school zijn; de opleiding duurt 2 jaren. 

Meester Joshua
joshua is een jongeman van 23 jaar, student op 
het iol, studierichting lichamelijke opvoeding  
(examenjaar), tevens bevoegd om les te geven in 
de bovenbouw. 
joshua heeft hiervoor twee jaren gewerkt als 
gymleerkracht op een andere basisschool; dit is 
zijn eerste jaar als ‘echte’ groepsleerkracht. hij 
geeft nu les in groep 6. 
Zijn hobby’s zijn: sporten en ‘wandelen’, 
bijvoorbeeld. op familiebezoek gaan; hij noemt 
zichzelf een echt familiemens. ‘dat komt ergens 
terug in mijn werk, want de school is net een 
kleine familie’.

Waarom Nassy Brouwer School?
dat ik hier heb gesolliciteerd komt eigenlijk 
doordat ik gestimuleerd werd door andere 
collega’s die reeds hier lesgaven. Zo heb ik de 
beslissing genomen om de overgang te wagen. 

Hoe vind je het tot nu?
‘ik vind het een uitdaging om voor de klas te 
staan, lesvoorbereidingen maken, repetities 
opstellen enz.’ joshua ervaart een niveauverschil 
in vergelijking met de ervaring op zijn vorige 
school. hij licht dat toe: ‘Kinderen pakken zaken 
sneller op, kinderen zijn kritischer, ze komen 
op voor zichzelf: als ze iets niet goed vinden 
uiten ze dat. Ze stellen veel vragen. dat werkt 
op verschillende manieren: herhalen is iets wat 
ik altijd doe, als leerkracht heb je als taak om je 
leerlingen te begeleiden. door het vragen stellen 
kun je als leerkracht ook meer inzicht krijgen in 
het niveau van het kind en daarop inspelen.
leerkracht zijn voor de klas vind ik een heerlijke 
uitdaging; ik vind het leerrijk … in de eerste 
plaats voor mezelf ’. 

Hoe vind je de samenwerking met je collega’s?
ik vind de samenwerking met mijn collega’s erg 
prettig, ik kan altijd naar ze toestappen als ik 
hulp nodig heb. Soms zijn er momenten dat zij 
mij benaderen en hulp aanbieden. dat vind ik 
prettig. 

Wat vind je het leukste tot nu van de NBS?
dat alles gemoderniseerd is, alles gaat via de 
mail, app, google drive enz. 

Plannen voor de toekomst?
doelstelling voor het schooljaar 100% overgang, 
door hard te werken aan mezelf EN met de 
kinderen!

JuNaomi
Naomi denise Promes is jehovah’s getuige. Ze 
houdt van kinderen en heeft geduld om met 
kinderen te werken. Ze heeft zelf ook een zoontje 
van 2. Ze komt zelf uit een gezin van 2, ze heeft 
een oudere zus. 
haar hobby’s zijn o.a. knutselen en ze zit nu op 
een opleiding borduren en koken. ‘Mijn droom 
is om in het buitenland kok te zijn in een bekend 
restaurant, maar ik heb ook ambities om een 
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eigen business te starten met borduren’. 

Waarom Nassy Brouwer School?
‘Persoonlijk wilde ik altijd op een particuliere 
school lesgeven. Via een juf van de deze school 
ben ik te weten gekomen dat jullie op zoek waren 
naar nieuwe leerkrachten, toen dacht ik: ‘het is 
m’n droomschool, ik ga ‘t proberen’. toen ik een 
reactie op mijn brief kreeg, was ik door ‘t dolle 
heen!’

ik hou van mijn klas (groep 2b); de kinderen zijn 
ondanks hun leeftijd al vrij zelfstandig. Natuurlijk 
zijn er ook aandachtspunten, maar daar werken 
we aan.

Wat vind ik het leukst?
de samenwerking met het team vind ik geweldig; 
mijn geloof staat het bijvoorbeeld niet toe dat 
ik verjaardagen en andere hoogtijdagen vier. ik 
heb dat aangegeven bij de directie en ze hebben 
er invulling aan gegeven; zo biedt de biebjuf 
bijvoorbeeld ondersteuning. Ze hebben me niet 
bedankt vanwege mijn geloof; ik kan toch mijn 
taak vervullen. als we iets nodig hebben, helpen 
we elkaar; ik ben daar echt onder de indruk van. 
het feit dat ze me ondersteunen en respecteren 
vind ik geweldig.

status Parnassys
het gaat heel goed met de implementatie van 
Parnassys. de groepsleerkrachten van groep 3 
t/m 8 voeren alle toetsresultaten in en dat levert 
prachtige managementinformatie op. hiermee 
zijn wij als school beter in staat aandachtspunten 
sneller te signaleren en aan te pakken. Vanaf 
het tweede kwartaal stellen we de module 
toetsen open op het ouderportaal en kunt u ook 
meekijken. in de tussentijd verdiepen wij ons 
verder in de uitgebreide mogelijkheden van het 
systeem, zoals het optimaal gebruikmaken ervan 
voor verbetering van onze zorgstructuur.

Nassy Brouwer College gestart!
op maandag 01 oktober jl. is het Nassy Brouwer 
college officieel gestart. 
Met 2 klassen van het eerste leerjaar is dit een 
‘brand new’ start van een nieuw hoofdstuk in 
de geschiedenis van de Stichting Margareta 
jacoba Nassy Brouwer. Wat ooit gestart is als een 
kleuterschooltje onder een huis is nu uitgegroeid 

naar zoveel meer…. 
de directeur van de school is judith asgarali 
ondersteund door 16 docenten en 3 medewerkers 
voor overige werkzaamheden. 

Educatie betekent groei, en na de uitbreiding van 
de lagere school, was dit de volgende stap om wat 
de stichting beoogt, te bekrachtigen. in plaats van 
de ontgroening, zoals we die kennen op andere 
scholen, hebben de leerlingen van het college 
sociale projecten uitgevoerd bij huize ashiana en 
Stigesu. ook hebben ze een spannende sportdag 
gehad, waar is gebleken dat de volleybal- en 
basketbalgroepen goed tegen elkaar opgewassen 
waren! 
ook de docenten zijn niet achtergebleven en 
voor hun is in november jl. de eerste studiedag 
georganiseerd. het eerste kwartaal is afgesloten 
met een gezellige kerstbrunch, maar de leerlingen 
hebben ook 14 gezinnen erg blij gemaakt met 
een levensmiddelenpakket in het kader van de 
kerstviering. Wat de studie betreft hebben de 
leerlingen zich prima ingezet. dat blijkt uit hun 
rapportcijfers. al met al een fijne, productieve, 
educatieve start van het college en we gaan er met 
z’n allen voor om ook dit nieuwe hoofdstuk tot een 
succes te maken! 

het gehele team van het Nassy Brouwer college 
wenst jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 
2019!

• Er een lost 
& Found plekje is 
op de gang? het 
gebeurt regelmatig 
dat onze leerlingen 
spullen laten liggen 
op school(terrein). in 
de lost&Found-doos 
kunt u checken of u 
deze spullen terugvindt. 
aan het einde van 
ieder kwartaal doneren 
we alle ‘lost & Found’ 
spullen aan een goed 
doel. Graag dus voor of 
uiterlijk op de laatste 
schooldag van het 
kwartaal hier even een 
kijkje nemen als u spullen 
mist. 

• We heel blij zouden zijn 
met speelhuisjes die u niet 
meer nodig heeft en die 
nog wel goed bruikbar zijn? 
Bij onze kleuters zouden ze 
een dankbaar nieuw leven 
kunnen krijgen! ;-)

• onze leerlingen zelf 
de kerstboom bij de 
administratie versierd 
hebben?!              
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srefidensi
op 23 november 2018 vierden wij Srefidensi op 
school. Een gezellige en vooral ook hele relaxte 
dag! hieronder wat indrukken:

Kijk ook op onze FB pagina en instagram voor 
meer foto’s.

Nieuw materiaal
Erg blij zijn wij met ons langverwacht nieuw 
ontwikkelingsmateriaal voor onze kleuterklassen 
en speciaal materiaal voor ondersteuning bij 
remedial teaching. dit materiaal gaan onze rt 
leerkrachten gebruiken om op een leuke manier 

Wist-je-dat?

• jayden Somopawiro 
& aryan Spong allebei 
gouden medailles in de 
wacht sleepten bij het 
in November gehouden 
taekwondo open 
toernooi aruba? Wat ‘n 
toPPrEStatiE: van harte 
gefeliciteerd, jongens! 

• de kleuters aan de lippen 
hingen van de tandarts bij 
een voorlichtingsactiviteit? 
Nog bedankt, lieve tandarts-
ouder!

   

• de papa van alyssa Budhram 
van 1b juf janice en haar 
leelingen onlangs heel blij 
gemaakt heeft? hij heeft 
op haar verzoek een oude 
pallet bekleed, zodat ze die 
in de klas kunnen gebruiken 
als ‘loungebank’: het is een 
waar pronkstuk geworden 
en de kinderen maken er 
dankbaar gebruik van! 
Nogmaals hartelijk dank!
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het niveau van de kinderen die het nodig hebben omhoog te tillen op het gebied van bijvoorbeeld 
klokkijken, staartdelingen, breuken en tafels.

    

	

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... Wordt uw kind(eren) opgehaald door derden, 
dan aub deze informatie doorspelen!

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.



Nassy Brouwer School
joli coeurstraat 6
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nassybrouwerschool@sr.net
www.nassybrouwerschool.sr

Samen maken wij leren leuk!

art day groeP 2
Kijk mee hoe groep 2 zich onlangs uitleefde op de kunst/
schilderdag!


