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NassyBrouwerNieuws

Hierbij de eerste NassyBrouwerNieuws voor
dit schooljaar. In deze editie nieuwsbrief en
schoolkrant in één. Allereerst de nieuwsbrief met
vooral veel info voor de ouders/ verzorgers en
vervolgens de schoolkrant met bijdragen van de
verschillende groepen. Een vorige nieuwsbrief
nalezen? Dat kan altijd op onze webiste
www.nassybrouwerschool.sr. Veel leesplezier!

Juf Astra aan het woord

wel temidden van geliefden en met dezelfde
warme gevoelens, zij het met
minder ‘dyugu-dyugu’.
Geniet van de inhoud van
deze schoolkrant/ nieuwsbrief.
Niet iedere groep is er deze
keer aan toegekomen een
bijdrage te leveren, maar
toch zit hij boordevol leuk
lees- en doemateriaal!
Voor nu wens ik alle leerlingen, ouders,
verzorgers en leerkrachten een prettige
kerstvakantie toe. Laad op, rust uit,
geniet en samen kunnen we er weer
tegenaan in 2021. Fijne feestdagen &
all the best voor 2021!

Het eerste kwartaal zit er alweer op. Het zag er
heel anders uit dan we met z’n allen gewend
waren, maar samen hebben wij er toch maar
weer mooi het beste van gemaakt! Laten wij
hopen dat we gauw weer de hele klas gelijktijdig
full-time weer naar school kunnen; fingers
Stay safe,
crossed dat de COVID-19 cijfers weer gauw mogen
gaan dalen...
In de tussentijd gaan we genieten van een andersdan-anders kerstfeest en oudjaarsviering. Hopelijk

De oudercommissie

Beste Ouders en Leerlingen,
Met veel enthousiasme worden hierbij de leden
van de Oudercommissie van de Nassy Brouwer
School aan u voorgesteld:
1. Voorzitter – mw. Sandra Rommy-Tai A Pin
2. Secretaris – mw. Latoya Sumter
3. Lid – mw. Larisa Rokette
4. Lid – dhr. Izaak Poese
5. Lid – mw. Zephania Bouva-Graanoogst
6. Lid – mw. Rubia van Gom
Zoals in de schoolgids aangegeven is er een
Oudercommissie op school, omdat de school zich
samen met de ouders verantwoordelijk voelt voor
het onderwijs en de opvoeding van de kinderen.
De Oudercommissie zal ervoor

Juf Astra

helpen zorgen om de juiste condities te scheppen
voor onze kinderen om hun ontwikkeling te
bevorderen. Verder mag de Oudercommissie
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan het Bestuur en is zij bevoegd de directie te
ondersteunen in haar uitvoering.
Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de
Oudercommissie enkele leuke projecten in petto.
Deze zullen op een ander moment uitgebreid
aan u meegedeeld worden. Hulp en ideetjes van
andere ouders zijn altijd welkom; vooral bij de
uitvoering van projecten is alle hulp van andere
ouders welkom!
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Juf Fanny en Juf Chanell
onlangs allebei bevallen
zijn van een meisje?
Welcome to the world,
Faith & Lya!
Wij momenteel 2
zwangere juffen hebben
op de Nassy brouwer
School? Zowel juf Naomi
(groep 2b) als juf Enjieh
(groep 1a) zijn in blijde
verwachting!
Wij ook een meester
hebben die in spannende
afwachting is van de
geboorte van zijn kind?!
Deze meester toevallig
getrouwd is met de zojuist
genoemde juf Naomi?
De leerlingen van groep
2 de buitenkant van
hun lokalen versierd
hebben met verfhandjes?

Wij onze 2 mannen op
school in het zonnetje
hebben gezet op
International Men’s Day?

Wij een prachtige donatie
les- en werkboeken en
handleidingen mochten
ontvangen van Integraal
Kindcentrum de Meerpaal
uit Zoetermeer met
hulp van de Shietsana
Foundation? We
zijn er erg blij mee!
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Hieronder ziet u de foto’s van de leden van de
Oudercommissie, zodat u die makkelijk kunt
herkennen op het schoolplein.

Sandra

Latoya
COVID-19 training

Leerkrachten van zowel de Nassy Brouwer School
als het Nassy Brouwer College volgden op 12
december jl. een COVID-19-training speciaal voor
het onderwijs.

Larisa

Izaak

Zephania

Rubia

Samen een lach op Kinderdag!

Onlangs vierden wij kinderdag. Aangezien wij
ons realiseren dat niet alle kinderen in Suriname
in dezelfde gunstige omstandigheden verkeren
als de meeste van ons bedachten we vandaag
twee kindertehuizen met kinderdagpresentjes.
De kinderen van ’t Parelhuis en Kindertehuis
Tamara werden verrast met lekkers en (educatief)
speelgoed. Onze leerlingen doken ook in hun eigen
boekenkast om zo een ander kind blij te kunnen
maken met een leuk leesboek! Het project kreeg de
naam ‘Samen een lach op Kinderdag’ en was een
prachtige en snelle samenwerking tussen ouders,
leerkrachten en leerlingen. Hartverwarmend!
Hartelijk dank aan de initiatiefnemers!

Het Nassy Brouwer team is één van de eerste
groepen die deze training online heeft gevolgd.
Dank aan Rotary Suriname en Su4Su en de
facilitators Angela van der Kooye en Naomi ChanImanuel die dit mogelijk hebben gemaakt. We
hebben het ervaren als een verhelderende en zeer
nuttige/ productieve training. Samen staan we
sterk!

Bijziendheid door meer screen time?

Veel leerlingen brengen in deze periode meer tijd door achter een scherm dan zij voor de COVID-19
pandemie gewoon waren. Hoe schadelijk is dit voor hun ogen en wat kunnen wij als opvoeders doen om
ze zoveel mogelijk te behoeden voor eventuele negatieve gevolgen? De oudercommissie vroeg het aan
optometrist & orthoptist Varida Haarlo en met haar toestemming plaatsen wij de navolgende belangrijke
informatie over dit onderwerp:

Wist-je-dat?

• Twee
leerkrachten in
oktober 2020
jubileerden: Juf
Ria is maar liefst 20
jaar in dienst en juf
Nalini reeds 10 jaar.
Twee TOPPERS van de
bovenste plank!

Onze kleintjes zijn vaak
een beetje bang voor Juf
Ria, omdat ze zo streng
lijkt... totdat ze in groep
8 bij haar terechtkomen
en ze ze met passie en
toewijding door de laatste
loodjes van de basisschool
sleept en zij haar de rest
van hun leven een warm
hart toedragen!

Juf Nalini voelt zich als
een vis in het water in de
onderbouw en staat ALTIJD
klaar voor welke leerling
dan ook! Zelfs buiten
schooltijd; het maakt
haar niets uit, zolang het
belang van het kind maar
voorop staat! Juf Nalini
en juf Ria: het bestuur en
het schoolmanagement
waarderen jullie
jarenlange inzet enorm
en hopen dat er nog vele
leerlingen door jullie
handen mogen gaan:!
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Wist-je-dat?
•

•

Juf Arlette fervent
crossfitter is? Hier zie
je haar in srefidensi
pracht en praal met
haar crossfit buddies.
Stay strong, juf Arlette!

Parkeerbeleid

Zoals gebruikelijk herhalen we ook in deze nieuwsbrief weer ons Kiss&Ride beleid. Laten we met z’n allen
onze kennis hieromtrent steeds weer even ‘opfrissen’. Hieronder nogmaals de regels op een rij. Wordt uw
kind opgehaald door derden, dan aub deze informatie doorspelen!
Basisrichtlijnen voor een vlot gebruik van het NBS parkeerterrein

Wij ondanks de abrupte,
vervroegde ingang van
de kerstvakantie toch
nog gezellig kerst met
elkaar hebben gevierd?

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
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.

Te voet begeleiden van/naar de NBS ingang
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

Het ontwerp van het parkeerterrein is voornamelijk gedreven door VEILIGHEID. Door het scheiden van
voetgangers (leerlingen) enerzijds en voertuigen anderzijds worden risicovolle situaties voorkomen. De leerlingen die
de stromen van voetgangers (leerlingen) enerzijds en voertuigen anderzijds worden risicovolle situaties
gebruik maken van de Kiss-and Ride strook komen helemaal niet in aanraking met stromen van voertuigen. De leerlingen
voorkomen. De leerlingen die gebruik maken van de Kiss-and-Ride strook komen helemaal niet in
die gebruikmaken van de parkeervakken worden begeleid over het zebrapad naar/van de ingang. Daarnaast komt het
aanraking met stromen van voertuigen. De leerlingen die gebruikmaken van de parkeervakken worden
verbieden van geparkeerde auto’s direct voor de Nassy Brouwer School het overzicht, en dus de veiligheid ten goede.
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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Een rugvriendelijke & gezonde leefstijl
Het is heel belangrijk om op jonge leeftijd een veilige en gezonde houding aan te leren zodat je nog heel lang kan
genieten van een flexibele en pijnloze rug. De afgelopen periode is er een harde wissel getrokken op de ruggen van
zowel volwassenen als kinderen. Dit door de toename van activiteiten achter een beeldscherm (desktop, laptop,
ipad, telefoons, tablets) en de afname van vele sportactiviteiten.
Met de huidige Covid-19 preventie maatregelen door de
overheid afgekondigd, zijn ook onze leerlingen minder dagen
fysiek op school aanwezig. Toch blijft het belangrijk om het
gewicht van de schooltassen te controleren ter voorkoming
van klachten aan de rug.

Tips

Het is niet alleen het gewicht van de schooltas die belastend is,
de leerlingen moeten ook zorgen dat ze het fysiek aankunnen.
Een toename in het aantal kinderen met overgewicht vormt
een risico voor het ontstaan van rugpijn op jonge leeftijd.
Voldoende beweging in combinatie met een gezonde voeding
zijn ingrediënten voor een goede fysieke conditie.

voor de schooltas
1. De schooltas mag maximaal 15-20% van het lichaamsgewicht van
het kind wegen
2. De rugtas is minder belastend dan een schoudertas of boekentas
3. Draag de rugtas met beide straps over beide schouders
4. Gebruik een rugtas met een versteviging aan de rugzijde en brede straps

Tips

voor een gezonde en actieve leefstijl
1. Beweeg dagelijks een half uur tot een uur matig intensief
2. Doe minstens 2x per week aan intense oefeningen bijv. voetbal,
ballet, dans, karate ….
3. De ouders geven het goede voorbeeld door zelf te sporten

5. Plaats de zware boeken/spullen het dichtst tegen de rug aan
6. Verstel de straps zodanig dat de tas niet laag op de rug hangt, maar hoog.
Dit ter hoogte van het bovenste punt van de schouderbladen)
7. De ouders assisteren bij het inpakken van de schooltas volgens
het schoolrooster en controleren het gewicht
8. De leerkracht maakt duidelijke afspraken over
de mee te nemen boeken aan de hand
van het schoolrooster

4. Beperk tv kijken, gebruik van de computer of andere
devices tot maximaal 2 uur per dag
5. Ontbijt dagelijks, eet voldoende fruit, drink
voldoende en eet elke dag een warme
maaltijd met groenten

Deze informatie wordt u aangeboden door de
Oudercommissie van de Nassy Brouwer School

Houding bij gebruik devices
Onze kinderen groeien op in een steeds sneller ontwikkelende digitale wereld waarbij zij zich geen
leven zonder toegang tot het internet kunnen voorstellen. Belangrijk is dan ook de begeleiding van deze
kinderen bij het gebruiken van de digitale apparaten. De houding speelt hier een belangrijke rol bij. Bij
het veelvuldig gebruik waarbij er niet gelet wordt op de houding, zien wij een trend ontstaan waarbij de
kinderen een ‘ vraagteken’ houding aannemen. Wij zien graag de ‘ uitroepteken’ houding. Dit kunnen wij
als volwassenen stimuleren door te verkeerde houding te corrigeren.

Het belang van goed zitten:
•
•
•
•
•
•

Zit op de zitknobbel onder aan de bilspier
Voeten plat op de grond
Een hoek van 90 graden in de knieën en heupen
Goede ondersteuning van de rug door de rugleuning
Geen devices zoals een telefoon, speelgoed in de broekzak; dit maakt correct zitten onmogelijk
Schouders lekker ontspannen bij het schrijven of devicen

Niet Zo:

maar Zo:

Deze informatie wordt u aangeboden door de
Oudercommissie van de Nassy Brouwer School

Niet Zo:

maar Zo:

Niet Zo:

maar Zo:

De

schoolkrant
Het is kerstvakantie! Alle tijd dus om te genieten van de volgende klassebijdragen! Op de
volgende pagina tref je ook links naar vrolijke kerstliedjes: lekker meezingen dus! En mocht
je willen knutselen, dan zijn hieronder nog wat leuke ideetjes voor een kerstwerkstukje.
Fijne vakantie!

7

Kerstliedjes
Zing je met ons
mee?!

Hallo alle lieve kinderen, hieronder vind je enkele leuke kerstliedjes.
Bekijk de linkjes en zing maar gezellig mee!
•	Kling klokjes klingelingeling
https://youtu.be/7klnUNOB_Ko
• O, denneboom
https://youtu.be/kEVQR1Ku4bw
•	Feliz navidad
https://youtu.be/8jtG1EtCCIA
• Santa claus is coming to town
https://youtu.be/zzieOy-d85s
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Groep 3B
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Dag allemaal,
Welkom op de pagina van groep 4a.

















Groep 4A
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Groep 4A
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Groep 4A
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Fijne feestdagen
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Nieuwbouw

Wat zijn wij blij dat we destijds de stoute schoenen hebben
aangetrokken en zijn begonnen met het bouwen van het
parallelgebouw voor de basisschool en het nieuwe schoolgebouw
voor onze middelbare school! De huidige ontwikkelingen in ons
land en in de wereld zouden het nu een stuk moeilijker gemaakt
hebben om dit gerealiseerd te krijgen.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld wordt de uitbreiding van
de basisschool momenteel gebruikt door groep 8 en door het
Nassy Brouwer College. Gelukkig is ook bij hun het eind in zicht en
kunnen zij spoedig hun intrek nemen in hun eigen schoolgebouw!

en soms...
heb je helemaal
geen lokaal nodig
en zit je gewoon
lekker buiten met
z’n allen!

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

