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NassyBrouwerNieuws
daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer: 
de tweede 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 tweede kwartaal is voorbij gevlogen. We 
hebben drie maanden achter de rug van hard 
werken, plezier maken en tegelijkertijd veel 
leren. in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Maak kennis met...
inmiddels is onze nieuwe gymleerkracht alweer 
een poosje aan de slag. Maak kennis met:

Juf Vanety
Mijn naam is Vanety Sharon holland en ik ben 
geboren op 17 september 1990 te Paramaribo. 
Mijn hobbies zijn zwemmen, koken en tuinieren. 
Na mijn Glo heb ik de heilbron school, de 
SMMBo doorlopen om vervolgens de opleiding 
tot  gymleerkracht op het iol te volgen. als alles 
vlot verloopt moet ik volgend jaar de opleiding 
met success hebben afgerond. Na voor de 
tweede maal te hebben gesolliciteerd bij de 
Nassy Brouwer School werd ik op 8 februari 
2019 aangenomen. dit is voor mij een hele 
uitdaging, gelet op het feit dat dit de eerste keer 
is dat ik zelfstandig gymlessen ga draaien.

Voor de korte periode dat ik verbonden ben aan 
deze school kan ik zeggen dat de sfeer mij bevalt 
en het prettig werken is met de leerlingen.
Mijn uiterste best zal ik blijven doen om middels 
lichamelijke opvoeding ook mee  te helpen aan 
de ontwikkeling van de leerlingen!  

Naast juf Vanety hebben we ook een nieuw 
gezicht in groep 3, juf consuela, ter tijdelijke 
vervanging van juf Simone. ook hebben we 
twee stagiaires in ons midden, juf Emma en juf 
laura, die tot eind mei in Suriname zijn. Veel 
succes, allemaal!

Juf Consuela

Invaljuf Groep 3
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Wist-je-dat?

• juf Fanny van 
groep 1a in februari 
bevallen is van 
zoontje isaac? En 
juf Simone van 
groep 3 mag in 
maart van zoontje 
jax? Welcome to the 
world,isaac & jax!

• We van een hele lieve 
ouder een prachtige 
donatie gekregen hebben 
van tuingereedschap? 
de leerlingen gingen er 
direct mee aan de slag! 
thank you!

• Er een lost & Found 
plekje is op de gang? 
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. 

Juf Emma & Juf Laura in actie

Tijdens de Nationale Voorleesdag op 4 maart

.
Tijdens de phagwaviering op 28 maart

Bloemschikken Groep 2
het thema Bos & Bloemen werd met een 
‘bloemschikdag’ afgesloten in groep 2. 
hieronder wat indrukken: 

Sportdag 2019
op 29 maart 2019 hadden wij onze 
schoolsportdag. We genoten met z’n allen van 
lekker actief zijn, gezellig samenzijn en ook nog 
van heerlijk fruit! al met al een gezonde en 
superleuke ochtend! dankjewel aan een ieder 
die heeft meegeholpen deze dag een succes te 
maken!

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

Mindmapping Groep 7
in groep 7 werd onlangs bij het vak Natuuronderwijs het onderwerp Voortplanting behandeld. hilariteit 
alom natuurlijk, want het is toch wel een beetje raar om daar zo openlijk over te praten... de schroom 
verdween helemaal toen juf Barbara ze aan de slag zette met het maken van mindmaps. in groepjes 
gaven zij in tekst en beeld zo goed mogelijk aan waar de bewuste les over ging. Kijk mee hoe prachtig!
    

• de leerlingen 
van groep 7 een 
leuk experiment 
deden met een ei 
in een glas water/
azijn? het werden net 
pingpongballetjes!

• Groep 4 van de week 
een bezoekje bracht aan 
Fort Nieuw-amsterdam?          

• Groep 2 op bezoek ging 
bij Pegasus?

Power Kids Groep 8
onlangs volgde groep 8 de motivatieworkshop ‘Powerkids’ van Sociaal Pedagogisch Bureau 
2getthere. de periode voor de toets van de 6e klas is voor de meeste kinderen een spannende 
tijd. het is bewezen dat meer zelfvertrouwen betere resultaten oplevert. ‘Powerkids’ is 
gericht op het versterken van de motivatie en het zelfvertrouwen van de kinderen. op een 
ontspannen manier leren zij hoe zij zichzelf en ook anderen kunnen aanmoedigen om met meer 
zelfvertrouwen de toets voor te bereiden.



4

Wist-je-dat?

• We een nieuwe 
schoolfotografe hebben? 
Ze kreeg er geen genoeg 
van! ;-) 

• We op World autism day 
gewerkt hebben aan het 
vergroten van de awareness 
rondom autisme?

   

• juf Nalini op een dag ineens 
naar buiten verhuisde met 
haar hele klas? Ze hadden 
geen zin in het kringgesprek 
in de klas; ze wilden het graag 
buiten doen. Eenmaal buiten 
was motivatie geen enkel 
probleem meer en spraken zij 
honderduit!

• 

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.

	

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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Samen maken wij leren leuk!

Help Baby Wannes!
Zoals in mails reeds aangegeven heeft het broertje van ides uit 
groep 3 onze hulp hard nodig. hij werd een paar weken geleden 
geboren met een gezwel in zijn keeltje en kan hierdoor nauwelijks 
zelfstandig ademhalen. hij zal in het buitenland verder medisch 
behandeld moeten worden. helaas is dit niet 1,2,3 geregeld en 
gaan er uiteraard hoge kosten mee gepaard. in afwachting van 
de exacte inbreng van de verzekeringsmaatschappij is men vast 
begonnen met het op touw zetten van fundraisingsacties, zodat 
baby Wannes zo snel mogelijk naar het buitenland kan voor 
behandeling. ook op school hebben wij een ‘donatiejug’ gehad 
waar een bijdrage in gedaan kon worden tot de laatste schooldag. 
Wilt u alsnog ondersteunen? U kunt een overmaking doen op 
onderstaande rekeningnummers.

als verloskundige heeft mama Sien reeds 10 jaren lang kinderen 
ter wereld helpen brengen in Suriname en onder de deskundige 
begeleiding van papa Morillio hebben talloze kinderen hun 
zwemdiploma’s behaald! ook oma corry staat altijd klaar voor haar 
medemens; bij ons op school is ze onze bieb-engel! Zij hebben nu 
onze hulp nodig, dus laten we ons gezamenlijk hiervoor inspannen! 
Graag ook de FB pagina ‘help Baby Wannes’ volgen en delen. 
Mama Sien laat op deze pagina steeds de laatste stand van zaken 
weten; erg fijn voor iedereen die meeleeft. help Baby Wannes!


