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Lieve allemaal, 

Onze Kerstschoolkrant is weer uit: met z’n allen hebben we er weer iets leuks van gemaakt. 
Het wordt zeker weer een hele leuke bezigheid in de Kerstvakantie. Genieten jullie van de 
boodschapjes, tekeningen, puzzeltjes, foto’s enz.

Wij hebben een wens voor iedereen. Een mooie Kerst met lieve mensen om je heen. Mensen 
die van je houden om wie je bent. In wie je een stukje van jezelf herkent. Laat merken dat 
je om die mensen geeft. Dat je samen met hen iets moois beleeft. De warmte van Kerst zal 
je hart en ziel verwarmen. De hoop van nieuwjaar zal je met vreugde omarmen. Een dikke 
knuffel van ons en wij zien jullie allemaal weer gezond en enthousiast terug op maandag 06 
januari 2020. 

Vriendelijke groetjes van het Nassy Brouwer team,

Namens deze,

Juf.Astra Soekra- Boëtius
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Wist-je-dat?
• Juf Astra op 1 oktober 2019 precies VIJFENTWINTIG jaar in dienst was?!

• De bouw van onze tweede vleugel gestaag vordert?
• Ook de bouw van de middelbare school in het nieuwe jaar gaat beginnen?
• De leerkrachten van de Nassy Brouwer School en het Nassy Brouwer College samen 

met het bestuur een heel leuk kerstdiner hadden vorige week in Grand Cafe Shakers? 

• De leerlingen van groep 3 heel goed weten hoe ze hun handen goed moeten wassen?

• Die van groep 1 heel goed weten hoe ze zich moeten afvegen na een grote boodschap? 

  
• We in het eerste kwartaal hele fijne ondersteuning hebben gekregen van juf Eline? 

Verderop in deze krant stelt ze zich zelf aan jullie voor. Per 1 januari wordt zij de nieuwe 
directrice op de Cederboom, maar we hebben afgesproken te blijven samenwerken!

• Het eerste kwartaal weer is omgevlogen?! Op naar een mooi en productief tweede en 
derde kwartaal!
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Oudercommissie aan het woord
De NBS oudercommissie zoekt versterking. Zeker in deze uitdagende tijden is het belangrijk 
dat ouders nauwer betrokken zijn bij schoolzaken. 

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders met kinderen op de Nassy Brouwer 
School. De commissie heeft een adviserende taak en is bevoegd om het management te 
ondersteunen bij de uitvoering van haar activiteiten.

Wilt u meepraten over zaken die onder andere het onderwijs, de activiteiten, het 
schoolgebouw en de communicatie tussen school en ouders aangaan, dan kunt u zich 
aanmelden voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.

Wij zoeken ouders die:
• Mee willen praten en adviseren;
• De kwaliteit van de school positief willen beinvloeden;
• Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
• Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor de Nassy Brouwer School;
• Minimaal een geheel schooljaar lid van de oudercommissie willen zijn;
• Tijd vrij kunnen maken om op regelmatige basis te vergaderen en werkvloeroverleg 

vergaderingen bij te wonen met management en bestuur.

Heeft u interesse? Stuur een mailtje naar oudercommissie.nbs@gmail.com en er zal contact 
met u opgenomen worden. Bij voorbaat dank en fijne feestdagen toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Namens de NBS Oudercommissie
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Beste ouders,

U zag mij op woensdag, donderdag en 
vrijdag misschien rondlopen, daarom stel 
ik me hierbij graag aan u voor. Mijn naam 
is Eline Vervoort. In augustus is ons gezin 
naar Paramaribo verhuisd, met het doel 
ons hier permanent te vestigen. Voor onze 
dochter en zoon een grote stap, maar ook 
een waardevolle en verbredende. Ons huis, 
het tropische weer, de gezelligheid en lieve 
familie in de buurt, maken het makkelijk voor 
ze.
 
Van oktober tot nu heb ik mogen werken op 
jullie mooie school. Ik heb het gehele team 
en de kinderen goed leren kennen en ben 
onder de indruk van de warmte, openheid en 
vriendelijkheid van iedereen. Wat een fijne 
plek om te zijn!

Ik kwam op de Nassy Brouwerschool op 
uitnodiging van het bestuur, om mee te 
helpen de onderwijskwaliteit verder te 

ontwikkelen. In het licht van uitbreiding 
is het belangrijk om het goede vast te 
houden, verbetering voort te zetten en 
modernisering te initiëren. Een grotere 
school vraagt namelijk om soepel 
gestroomlijnde processen en een actief 
team dat intensief samenwerkt en meedenkt 
over onderwijsvraagstukken. Deze overstap 
naar uitbreiding en verbetering is in 
samenwerking met directie en het bestuur in 
gang gezet. 

Waarom ben ik hiervoor uitgenodigd? Ik 
heb een lange historie in het onderwijs, die 
begonnen is met mijn eigen opleidingen. In 
Amsterdam heb ik het gymnasium afgerond, 
daarna de studie Communicatiewetenschap 
aan de universiteit. Vervolgens de opleiding 
tot basisschoolleerkracht gedaan, omdat het 
lesgeven aan basisschoolkinderen me enorm 
trok. Dit heb ik achttien jaar met passie en 
plezier gedaan op een klassikale school en op 
een internationale school in Amsterdam. 
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Ook heb ik de opleiding tot remedial 
teacher afgerond en afgelopen jaar 
de schoolleidersopleiding.
In mijn vorige werk heb ik veel 
geleerd over onderwijsvernieuwing, 
samenwerkend leren en betekenisvol 
lesgeven. Ook het opzetten van 
goede zorg aan leerlingen die de stof 
moeilijk vinden, doe ik graag. Deze 
kennis heb ik overgedragen aan de 
Nassy Brouwerschool en we hebben 
gezamenlijk de mogelijkheden van 
Parnassys geoptimaliseerd. 

Het lesgeven aan kinderen vind 
ik een prachtig vak en vooral de 
menselijke kant van het onderwijs 
vind ik belangrijk. Kinderen leren het 
meest als ze zich begrepen, veilig 
en op hun plek voelen (dat geldt voor 
volwassenen natuurlijk ook). Op de Nassy Brouwerschool is dat al een helder doel, 
maar het kan nog verder uitgewerkt worden in het onderwijs dat dagelijks gegeven 
wordt. De komende periode gaat het lerarenteam hier verder mee aan de slag en langs 
de zijlijn zal ik er nog graag (op studiedagen) aan bijdragen.

Mijn volgende baan is op de Cederboomschool, maar de Nassy Brouwerschool en 
ik verliezen elkaar gelukkig niet uit het oog. We hebben afgesproken om als lerende 
organisaties samen te blijven werken. Onze scholen houden regelmatig contact en 
zullen elkaar stimuleren om uitdagend, modern onderwijs te ontwikkelen voor al onze 
leerlingen. 

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens,

Eline Vervoort     
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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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In groep 3b maakten wij onlangs 
fluistertelefoons (whisperphone). De 
fluistertelefoon is een akoestische 
hoofdtelefoon. Hiermee kunnen 
kinderen zichzelf duidelijker horen 
als ze leren lezen. 

Je kunt de fluistertelefoon ook 
gebruiken voor spelling, bij 
articulatie en de ontwikkeling van 
het taalproces.

Als het kind fluistert in de 
fluistertelefoon gaat de stem direct 
naar het oor, waardoor de stem 
duidelijk te horen is. Hierdoor 
hoort het kind zijn eigen stem veel 
beter en wordt de invloed van 
achtergrondgeluiden beperkt.

Doordat het kind zichzelf beter 
kan horen, wordt het leren lezen 
en de ontwikkeling van taal 

geoptimaliseerd. Een fluistertelefoon 
helpt niet alleen met vlot leren lezen, 
maar is ook zeer geschikt om de 
articulatie te verbeteren en kinderen 
met dyslexie te ondersteunen.
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Fijne 
feestdagen

& 
tot 

6 januari!
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