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NassyBrouwerNieuws

Hallo allemaal! Wat een rare situatie zitten we in met
z’n allen, he? Zo waren we allemaal nog samen op
school en ineens zitten we allemaal met vervroegde
paasvakantie thuis. ‘Vakantie’ tussen haakjes, want
er moet natuurlijk wel gewoon een beetje worden
doorgewerkt!
Met deze nieuwsbrief/ schoolkrant zijn we als
leerkrachten, leerlingen en ouders toch een beetje
‘samen’ in deze rare periode. We are in this together,
houd vol, zet ‘m op en hopelijk mogen we gauw weer
samenzijn!
Oude nieuwsbrief nalezen? Kijk op www.
nassybrouwerschool.sr.

Memo juf Astra

Lieve leerlingen, leerkrachten en ouders/ verzorgers,
Wie had ooit gedacht dat we in deze situatie terecht
zouden komen? Ik niet... De ene dag zijn we nog
gezellig samen op school en de andere dag zitten we
allemaal zoveel mogelijk thuis, om zo verspreiding van
het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk tegen te
gaan.

inventief wordt. Dat zullen jullie vast ook wel
hebben opgemerkt in alle memes, tiktokfilmpjes
en andere uitingen op social media. Op school
zag ik dat vertaald in een probleemoplossende
aanpak bij alle leekrachten die hun leerlingen
natuurlijk zoveel mogelijk achterstand willen
besparen. We hebben een heleboel manieren
van afstandsonderwijs de revue laten passeren
en uiteindelijk per groep bepaald wat de meest
geschikte aanpak zou zijn. Dit hangt natuurlijk
ook af van het leerjaar, de leerstof, de leeftijd en
natuurlijk de voorkeuren van de leerkracht. Mocht
het afstandsonderwijs onverhoopt langer duren,
dan zullen we evalueren welke aanpak we zoveel
mogelijk over de hele linie kunnen hanteren. Ik
moet zeggen erg trots te zijn op de gedrevenheid
en voortvarendheid van het team en hoop dat
jullie dat tot nu toe ook als positief hebben mogen
ervaren.
In sommige groepen wordt er huiswerk gemaild,
anderen werken met Google Classroom, anderen
doen veel over Whatsapp. In deze nieuwsbrief
ook wat reacties van onze leerlingen. Sommigen
vinden het afstandsonderwijs wel best en anderen
kunnen niet wachten totdat ze weer ‘normaal’
naar school mogen. Ik denk dat ik ook namens
het gehele team praat als ik zeg dat ik jullie
allemaal echt mis en van harte hoop dat we zo
gauw mogelijk weer samen naar school mogen en
kunnen!
Laten we ons in de tussentijd allemaal vooral
houden aan de
richtlijnen van de
autoriteiten. Wij hopen
dat we dit virus zo
snel mogelijk achter
ons mogen laten en
er samen sterker, bewuster en
liever
voor elkaar en onze aarde uit
mogen
komen. Een hele dikke, virtuele
brasa
voor jullie allemaal!

Het ‘mooie’ van een crisisperiode is dat de mens als
vanzelf creatief en
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Het op 22 maart jl.
Wereld Water Dag
was? Het is triest
te bedenken dat
een groot deel van
de wereldbevolking
geen toegang heeft
tot veilig en zuiver
drinkwater, zeker in
het licht van COVID-19.
Goede handhygiene
was altijd al belangrijk,
maar speelt nu
helemaal een cruciale
rol bij het zo min
mogelijk verspreiden
van het virus. De
tekeningen hieronder
zijn gemaakt door
leerlingen van groep 3b

Het NBS team elke maand
wat geld in een potje
stopt om samen iets leuks
te doen? Ze noemen
het ‘sfeerversterking’ en
het komt de onderlinge
band duidelijk ten goede.
Vorige maand besloten
ze spontaan om het geld
niet te gebruiken voor iets
leuks voor zichzelf, maar
om eten en spulletjes
te kopen en te doneren
aan Stichting Hoop voor
Kinderen. Die waren erg
blij met de geste! Top,
NBS team!
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Quarantaine-Dagindeling

Hoe kun je de thuistijd het beste indelen? Van de
meeste van onze ouders vernemen wij dat het
voor de kinderen prettig werkt om ‘s morgens
wat schooluurtjes in te lassen en de rest van de
dag wat flexibeler te zijn. Denk bijvoorbeeld aan
‘s middags wat lichaamsbeweging en plan vooral
ook quality-time momenten in met het hele
gezin, bijvoorbeeld in de vorm van het doen van
gezelsschapsspelletjes, een boekje lezen, samen
koken/ bakken of samen lekker knutselen.
Neem voor het laatste ook eens een kijkje op
het Youtube kanaal van Leeuw & Blauw, daar
staan heel veel leuke art-projectjes op voor
verschillende leeftijden. Een aantal van onze
kinderen zit bij deze bewuste mevrouw (Arline
Winkel) op les, dus die kennen haar al. Uiteraard
staat het wereldwijde web verder bol van heel
veel leuke tips en ideeën om de quarantaine-tijd
door te komen!
Hieronder zie je een dagindeling van 1 van onze
leerlingen, evenals wat andere voorbeeldjes. Het
ene kind heeft genoeg aan 2 schooluurtjes, terwijl
het andere kind er wellicht meer nodig heeft.

Wat we met z’n allen niet uit het oog moeten
verliezen is de ‘schermtijd’ die we nu hebben
achter een device. Dat is in zo’n periode natuurlijk
een verleidelijk tijdverdrijf, zowel voor de
kinderen als voor de ouders... Probeer goede
afspraken te maken hierover en je zoveel mogelijk
te houden aan de samen opgestelde quarantainedagindeling! Inspiratie nodig? Google op Corona
dagindeling...

NBS Vrouwen in het zonnetje

Op 8 maart jl. was het Internationale Vrouwendag
en werden alle vrouwelijke teamleden door de
mannelijke teamleden flink in het zonnetje gezet.
Na schooltijd deden ze allereerst een quiz waarbij
getest werd hoe goed ze elkaar kenden (wie ben
ik?). Bij goede beantwoording kregen de juffen
een certificaat.
Nadien konden ze genieten van een hapje en
een drankje en werden er mooie foto’s gemaakt,
waarvan wij jullie hier van een paar laten
meegenieten. De dames voelden zich op deze
manier zeer gewaardeerd. Thumbs up, NBS
mannen en vrouwen!

Afstandsonderwijs in beeld

Afstandsonderwijs in beeld

Afstandsonderwijs in beeld

Op de vorige bladzijden zie je een foto-impressie
van onze leerlingen die in hun eigen omgeving zo
goed mogelijk de opdrachten van de leerkracht
proberen uit te voeren.

Kaleb (Groep 7):

‘Ik vind afstandsonderwijs goed, omdat ik dan
toch iets leer. En op die manier weet ik dat ik op
afstand blijf van andere mensen.’

Enkele reacties van leerlingen:

Gibril (Groep 2b):

Wist-je-dat?

• Groep 8 de
afgelopen weken
bezig geweest
is met het in
groepsverband maken
van een speeltuin
voor handenarbeid?

‘Ik mis m’n vriendjes wel en m’n vriendinnetjes.
Ik vind het wel erg dat ik niet naar school mag
gaan. Ik doe m’n huiswerk en vind het fijn dat
ik huiswerk krijg. Ik hoop dat ik gauw weer naar
school mag. Verder heb ik niets meer om te
zeggen... Dag, allemaal!

Ylan (Groep 7):

Ayanna (Groep 3b):

‘Ik vind het leuk om met Google Classroom te
werken, maar op school is het leuker. Ik ben blij
met mijn meester, want mijn andere nichtjes
hebben helemaal geen schoolwerk. Ik raak niet
achter met mijn schoolwerk. Ik ben wel bang voor
het Coronavirus...’

‘Ayanna is niet echt gek op schoolwerk thuis
doen, dus vind het best challenging’. Maar liever
dit dan dat we straks heel veel achterstand
hebben!’

Dax (Groep 7) en Kian (Groep 4):

‘Wij vinden afstandsonderwijs super, werken op
eigen tijd en tempo. We zorgen er wel voor dat
we ons werk af hebben en mama controleert het.’

Luna (Groep 7):

‘Ik vind het een beetje raar en ook een beetje
saai, maar ik kan nu wel een beetje meer op mijn
schoolwerk letten en mijn moeder kan mij ook
meer helpen, want ik ben thuis.’

Jelisa, Zydi, Ariadna en Surya (3b):

Met carnaval lieten deze vier meiden een
prachtige dans zien, genaamd ‘We love the earth’,
waarin wij op het hart gedrukt werden voorzichtig
om te gaan met onze aarde. Een hele belangrijke
boodschap, niet alleen voor Suriname, maar voor
de hele wereld. Hierover zegt Sura: ‘We moeten
nu de aarde helpen, zodat we lang kunnen leven.
Anders, als we zo door leven en doen, gaat door
climate change een deel van ons niet meer
bestaan. Eerste is nu stoppen met bomen kappen
en meer gaan planten. De aarde niet meer ziek
maken met vuil en mensen moeten minder
gierig zijn... meer delen met elkaar!’ Wij zijn het
roerend eens met je, Sura!

Hierna begonnen zij
driftig aan het volgende
groepsproject, namelijk
het maken van een bus,
maar helaas staat de bus
nu letterlijk en figuurlijk
stil...
• Het heel goed gaat met
de bouw van de tweede
vleugel van de basisschool?
We hebben in het nieuwe
schooljaar dus meer dan
genoeg ruimte! Daarnaast
wordt er nu ook gebouwd
op het perceel naast het
onze en daar komt het
College, zie meer info
ergens anders in deze
nieuwsbrief!

• Juf Vanessa jarig was
op 30 maart jl.? Haar
leerlingen verrasten
haar met een hele leuke
videoboodschap, die te
zien is op onze FB pagina!
Superleuk gedaan,
dankjewel lieve kids!
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Wist-je-dat?
•

•

Er nog meer
‘quarantaine-jarigen’ aan
komen? Op 4 april is juf
Arlette jarig, op 11 april
juf Fanny, op 20 april juf
Chanell! Fingers crossed
dat we bij deze laatste
april-jarige weer op school
mogen zijn...

Autism Awareness Day

Op 2 april 2020 is het Autism Awareness Day.
Op deze dag staan we stil bij stoornissen in het
autistisch spectrum.
Bij deze stoornissen worden signalen in de
hersenen niet goed verwerkt. De omgeving
wordt dan als onsamenhangend ervaren.
Kinderen met een autismespectrumstoornis
(ASS) denken op een andere manier en dat heeft
invloed op het kunnen begrijpen wat een ander
denkt en voelt, op het bedenken hoe iets zal
gaan en op communicatie met anderen. Ook
kunnen kinderen met autisme de prikkels die
binnenkomen via hun zintuigen, zoals geluiden of
temperatuur, anders verwerken. Daardoor zijn ze
voor sommige prikkels extra gevoelig en merken
ze andere prikkels juist nauwelijks op.

Ze in groep 8 heel goed
op de hoogte zijn van de
politiek? Ze hebben zich er
begin maart helemaal in
vastgebeten en vervolgens
aan elkaar gepresenteerd wat
ze geleerd hadden!

Als vervolg op de succesvolle Nassy Brouwer
(basis-) School is in oktober 2018 het Nassy
Brouwer College gestart aan de Prinsessestraat.
Het Nassy Brouwer College is een zelfstandige,
unieke scholengemeenschap met een 3-jarige
onderbouw waarna er getoetst wordt of het kind
kan doorstromen naar de HAVO- bovenbouw
met de duur van 2 jaar of het VWO-/Atheneum
bovenbouw met de duur van 3 jaar. Het kind
verlaat het college met een 5-jarige havo- óf
6-jarige VWO-(/Atheneum) diploma.
Een lang gekoesterde wens is om de leerlingen
een veilige en vertrouwde leeromgeving
te bieden die daarnaast ook uitdagend en
inspirerend is. Deze wens gaat in vervulling. Op
vrijdag 13 maart is het officiële sein gegeven
voor de bouw van het Nassy Brouwer College.
Het projectbord is door onze juf Astra en juf
Judith, de directrice van het Nassy Brouwer
College, onthuld. Aviela van groep 8 van de
basisschool en Andreas, van de tweede klas van
het College (en oud-leerling van de NBS), hebben
de eerste steen gelegd.

Autisme zegt niets over intelligentie. Het ene
kind met ASS kan een gemiddelde intelligentie
hebben, terwijl een ander een verstandelijke
beperking heeft en een derde juist weer
hoogbegaafd kan zijn.
Laten we met z’n allen proberen elke
keer een stukje bewuster te worden over
autismespectrumstoornissen en het nodige
geduld aan de dag leggen om kinderen met ASS
te laten merken dat zij er mogen zijn, precies
zoals ze zijn!

Het nieuwe gebouw heeft 2 verdiepingen en zal
bestaan uit 11 lokalen en 2 practicumlokalen.
Het College zal ruimte bieden in de onderbouw
aan 6 klassen (2 eerste, 2 tweede en 2 derde
klassen). In de bovenbouw is er ruimte voor 10
klassen, 4 voor de HAVO (2 Havo 4 en 2 Havo 5
klassen) en voor 6 voor het VWO (2 klassen in de
4e, 5e en 6e VWO).
We heten de leerlingen in oktober 2020 in
dit nieuwe gebouw welkom. Het schooljaar
2020-2021 zal starten met twee 1e, 2e en 3e
brugklassen en een 4e HAVO en een 4e VWO
klas.

ons eigen collegegebouw

Temidden van al het minder leuke nieuws op
dit moment valt er gelukkig ook goed nieuws
te melden. Op -wat we toen nog niet wistende laatste vrijdag dat we nog samen op school
waren, is de eerste steen gelegd voor ons eigen
schoolgebouw voor het Nassy Brouwer College!

Nationale voorleesdag
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Op 4 maart jl. was het Nationale Voorleesdag
en werd er in alle groepen voorgelezen. Vanuit
deze plaats nogmaals dank aan degenen die zich
hebben ingezet om onze leerlingen zo te boeien
tijdens dit voorleesuurtje!

Wist-je-dat?
•

De mama van
Bruce van groep
8 arts is en een
nuttig en duidelijk
voorlichtingsfilmpje
bij ons op school heeft
gemaakt? Deze is in
de app-groepen van de
verschillende klassen
verspreid en staat
ook op onze FB page!

Verkeersoefening

Onlangs kwam de verkeerspolitie langs om met
de leerlingen van groep 7 het veilig oversteken
te oefenen. Ze hadden toevallig net een repetitie
over het verkeer achter de rug, dus hoefden de
vriendelijke agenten ze haast niets meer uit te
leggen!

•

Ze in groep 1 begin
maart flink aan het
planten zijn geweest?

Phagwa

Op 9 maart jl. vierden wij nog uitbundig en
zorgeloos Phagwa op school. Kijk en geniet mee!

• Ze in groep 2 met
bloemschikken in de weer
zijn geweest bij aflsuiting
van het thema Bos?

Kleurwedstrijd

Op woensdag 4 maart, de Nationale Voorleesdag,
kregen wij bezoek van De Boekenoutlet Suriname,
die hun boeken te koop aanboden aan onze
leerlingen. Hieraan hebben zij een kleurwedstrijd
verbonden. Er zijn 3 leerlingen die in de prijzen zijn
gevallen, te weten:
• 3e prijs: Alexander Derby - groep 1a
• 2e prijs: Zoë Rommy - groep 4
• 1e prijs: Kenyi Achong - groep 6 (zie foto).
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Wist-je-dat?
•

Thierry van 1b op 29
maart jl. grote broer is
geworden? Gefeliciteerd
& welcome to the world,
baby Xavi!

Paige en Anvay schilderen paaseieren

•

Sommige leerlingen hebben
het geluk dat ze dezer dagen
ook lekker kunnen genieten
van een private pool en
maken daar dan ook gretig
gebruik van!

Kaithlyn’s werkstuk

Video call

Er zijn leerlingen die best moeite hebben met de
instructies die ze van mama/ papa krijgen voor
hun schoolwerk. De kinderen hebben graag dat de
juf de instructies geeft. Juf Nalini vertelt: ‘Enkele
ouders hebben mij verzocht of ik de kinderen de
instructies kan geven. Tot nu toe is dat goed gelukt
met video calling en de leerlingen hebben hun
werkjes keurig afgemaakt!’

Juf Nalini in gesprek met een leerling.

Pasen komt eraan!

Met het oog op de naderende paasdagen is groep
2 aan het knutselen geslagen. De eindproducten
worden trots aan juf Vanessa geshowt via
Whatsapp!
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Kyle’s werkstuk

De leerlingen van juf Vanessa geven aan te hopen
gauw weer naar school te mogen, want thuis
werken vinden ze eigenlijk maar ‘boring’... ;-)

Fijne
paasdagen
toegewenst,
Nassy Brouwer
famiri!

Knutselen met Pasen

Hieronder wat leuke ideeën om aan de slag te gaan en leuke knutselprojectjes uit te voeren voor de paasdagen! We hebben zoveel
mogelijk voorbeeldjes uitgekozen waar je spulletjes voor nodig hebt die je hoogstwaarschijnlijk wel in huis hebt. Lukt het jou de
voorbeeldjes net zo mooi - of zelfs mooier - na te maken?!
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Lekker luchtig...

Let’s fight the virus

Kunnen we 2020
opnieuw installeren?
Deze versie heeft een
virus.

Smeer madam Jeanette
aan je handen.
Het helpt niks tegen
virussen, maar je leert
het direct af om je
gezicht steeds aan te
raken!

Ivm Corona mogen
er in Rusland maar
3 Russen in een
auto. Anders krijg
je vierrussen...

Ik verveel me niet
echt thuis, maar ik
vraag me af waarom
er in een kilozak
rijst van Paloma
2.927 rijstkorrels
zitten en van Sranan
Alesie 3.144?

Samen maken wij leren leuk!
Nassy Brouwer School
Joli Coeurstraat 6
Geyersvlijt | Paramaribo
551234 | 7153123 | 8989777
nassybrouwerschool@sr.net
www.nassybrouwerschool.sr

