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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 van het schooljaar 20212022 zit er alweer op en er is een heleboel
gebeurd. Lees er alles over in deze nieuwsbrief!

COVID-19 besmettingen

Helaas werden wij al in de eerste maand
van het enthousiast naar school terugkeren
geconfronteerd met enkele COVID-19 positieve
gevallen. Gelukkig stonden de gevallen allen
op zich en is er van verspreiding binnen de
school geen sprake geweest. Onze middelbare
school, het Nassy Brouwer College, bleef ook
niet onbespaard, maar ook daar zijn de bewuste
personen meteen in isolatie gegaan, werden
de protocollen nauwgezet opgevolgd en is
verspreiding voorkomen.

Naar aanleiding van de COVID-19
ontwikkelingen in Suriname en op school
leek het ons verstandig om een COVID-19
commissie samen te stellen die ons kan
bijstaan met raad en advies als we op school
geconfronteerd worden met een positieve
besmetting. Inmiddels hebben wij deze
commissie geïnstalleerd, waarin verschillende
COVID-19 experts zitting hebben. Deze
vrijwilligers hebben zowel medische als
technische achtergronden en zijn ook op
nationaal niveau verbonden aan de COVID-19
preventie in Suriname. Wij zijn hen erg
erkentelijk dat wij bij COVID-19 cases op onze
scholen een beroep op hen mogen doen voor
casus-specifiek advies. Vervolgens volgen wij
de verkregen instructies strikt op.

In deze editie:
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COVID-19 OP SCHOOL
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MAAK KENNIS MET ...
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VERSTERKING BESTUUR

U kunt erop vertrouwen dat de veiligheid van
onze leerlingen en medewerkers te allen tijde
de hoogste prioriteit geniet.

•

AMATOPO & CURUNI

Met alle leerlingen en leerkrachten die
besmet bleken met COVID-19 gaat het
inmiddels gelukkig prima. Er schijnt wel ook
een ‘gewone’ griep te heersen die hier en
daar om zich heen slaat, dus vanuit deze
plaats wensen wij een ieder die daarmee
kampt ook beterschap toe!

•

IMPRESSIE SREFIDENSI

•

IMPRESSIE KERST

•

PARKEERBELEID

•

WIST-JE-DAT?

Wist-je-dat?

Maak kennis met...

Gezocht: Versterking voor Bestuur

•

Per 1 oktober 2021 is ons schoolteam versterkt
met juf Sahida Ratling die les geeft in groep 2a.
Juf Janice die vorig jaar les gaf aan deze groep,
heeft, met het oog op de toekomst, een overstap
gemaakt naar een Nederlandse basisschool.

Onze basisschool (Nassy Brouwer School) en
onze HAVO/VWO (Nassy Brouwer College)
vallen beiden onder het Bestuur van de Stichting
Margaretha Jacoba Nassy Brouwer. Dit Bestuur
bestaat altijd uit (groot)ouders die zich pro deo
inzetten met als hoofddoel het verbeteren van
het onderwijs aan onze kinderen.

•

•

•

Onze juf Simone op
15 augustus jl. (de
verjaardag van juf
Astra!) bevallen is van
een tweede zoontje?
Welcome to the world,
Kai!

Gelukkig zijn de kinderen al helemaal gewend
aan juf Sahida en heeft ook zij intussen helemaal
haar draai gevonden op de Nassy Brouwer
School!

Op dit moment bestaat het Bestuur uit de
volgende personen:
• Erwin Emanuels (voorzitter)
• Farsi Khodabux (ondervoorzitter)
• Janine Riedewald (penningmeester)
• Lisette Lai-A-Fat (secretaris)
• Yuro Dipotaroeno
• Anjani Boetius-Mahes
• Saskia van Diepenbos
• Edmé Smith-Koorndijk

Juf Nalini ieder moment
kan bevallen van een
tweede kind? Genilia
wordt grote zus en zal vast
een hele hulp zijn voor
mama bij het verzorgen en
vertroetelen van de baby!

Aangezien er erg veel werk gepaard gaat met
het runnen van twee scholen, met name in deze
uitdagende tijden, zijn wij altijd op zoek naar
andere enthousiaste ouders die ook een steentje
willen bijdragen en ons willen ondersteunen.
Deze ondersteuning kan door plaats te nemen
in het Bestuur of door ons te helpen bij het
uitvoeren van specifieke taken, zoals het beheren
van de social media platformen, het opstellen
van plannen en protocollen, het uitvoeren van
specifieke projecten (zoals het invoeren van een
leerlingenbestuur bijvoorbeeld) etc.

Ook onze concierge, meneer
Ryan, onlangs een kleintje
mocht verwelkomen? Zij is
inmiddels al kennis komen
maken op school!

Juf Simone, juf Fanny en juf
Achnasja onlangs 10 jaar in
dienst waren van de Nassy
Brouwer School? Alsnog
gefeliciteerd, alledrie!
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Wij zijn verheugd te kunnen mededelen
dat wij er recent een nieuw bestuurslid bij
hebben gekregen: Yuro Dipotaroeno. Met zijn
onderwijskundige achtergrond en ervaring vormt
hij een zeer waardevolle toevoeging aan het
Bestuur.

In de volgende nieuwsbrief kunnen wij hopelijk
meer nieuwe krachten aan u voorstellen,
aangezien wij nu middenin een sollicitatieronde
zitten. Wij hebben veel reacties mogen
ontvangen en gaan hier tijdens en na de
kerstvakantie mee aan de slag!

Mocht u ons willen bijstaan, dan zien wij heel
graag een mailtje tegemoet via ons e-mailadres
bestuur.nbs@gmail.com. Persoonlijk één van ons
aanschieten mag natuurlijk ook!
Bij voorbaat heel hartelijk dank; alleen samen
kunnen we het doen!

Sparen voor Amatopo & Curuni
De stichting Groene Groei Suriname (www.greengrowth
suriname.org) is druk bezig met het realiseren van 2 nieuwe
scholen in ons binnenland, in dorpen waar tot op heden de
kinderen verstoken waren van onderwijs. Het gaat om de
dorpen Amatopo en Curuni. In totaal betreft het ongeveer
50 kinderen die op korte termijn eindelijk naar school
zullen kunnen gaan. Green Growth Suriname werkt hiertoe
samen met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap &
Cultuur.

Hiertoe heeft elke leerling een heel leuk ‘groene-groeidoe-speur-spaar-boekje’ gekregen waarin de verdiensten
werden bijgehouden. Ook maakten onze leerlingen een
mooie kaart/ poster voor de leerlingen uit Amatopo en
Curuni met daarop een lieve succes-boodschap.

Zij waren echter nog op zoek naar ondersteuning bij het
volledig uitrusten van elk kind voor het nieuwe avontuur
(uniform, schooltas, schoolspullen etc.) Hiertoe hebben
zij een heel leuk project bedacht om de nodige fondsen te
werven, waar onze groep 6 en 7 aan hebben meegedaan.
Niet door het gewoon te vragen aan mama of papa, maar
door het zelf te verdienen door het uivoeren van allerhande
klusjes.
De Stichting is op school geweest om onze leerlingen zelf
te vertellen over de 2 dorpen en ze een beter beeld te
geven van de situatie aldaar (en ze te doen stilstaan bij hoe
gezegend zij zijn met hun eigen leven!).
Wij zijn enorm blij en dankbaar mee te hebben kunnen
doen met dit mooie project en op deze wijze een bijdrage
te hebben kunnen leveren! In totaal hebben wij op onze
school SRD 11,460 opgehaald voor dit mooie project!

Grantangi!
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Wist-je-dat?
•

Juf Barbara reeds 25
jaren in dienst is van
de Nassy Brouwer
School? Alsnog van
harte gefeliciteerd,
juf Barbara! Zij heeft
vele leerlingen zien
komen en gaan en
krijgt inmiddels zelfs
kinderen van oudleerlingen op school.
Inmiddels hebben
we in ons schoolteam
al 3 leerkrachten
die reeds langer dan
2 decennia op de
Nassy Brouwer School
werkzaam zijn: juf
Barbara, juf Ria & onze
schoolmanager, juf Astra!

•

Onze leerlingen op
een laagdrempelige
manier kennismaken
met de kinderrechten?
Spelenderwijs leren
zij, op basis van het
Kinderrechtenverdrag, te
reflecteren op zichzelf, het
eigen leven en dat van
de ander, op wat nodig is
om goed op te groeien.
Dit geeft empowerment
voor elk kind. Je kunt niet
vroeg genoeg beginnen!

Impressie Srefidensi-viering

Kijk ook op onze FB pagina en instagram voor meer foto’s.
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Impressie kerstviering
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Beste Ouders / Verzorgers,
Parkeerbeleid
Zoals jullie reeds gemerkt hebben is, de Nassy Brouwer Community aardig gegroeid.
De basisschool heeft er een gebouw bij en het Nassy Brouwer College staat naast de basisschool.
Deze groei en ontwikkeling heeft plaatsgevonden vanuit de visie van vernieuwing, vertrouwen en
verbinding.
Vanwege deze groei is ook het verkeer in en rond de school toegenomen, met namen bij het afzetten en
ophalen van de leerlingen.
We doen langs deze weg een beleefd, doch dringend verzoek op u om te allen tijde de veiligheid van
iedereen in acht te nemen. Hieronder wat afspraken die we hieromtrent met u willen maken.
Dit is een overzicht van de huidige situatie:

Toelichting:
In-/uitstappen bij de Kiss-and-Ride strook
Te voet begeleiden van/naar de ingang
NBS en NBC
NBS en NBC
1. U maakt zoveel mogelijk gebruik van de
A. U zoekt een geschikte parkeerplaats bij
zgn. Kiss-and-Ride strook (dat is de baan
de desbetreffende school (niet op de
uiterst links langs het trottoir van de
Kiss-and-Ride strook).
school) en rijdt zo ver mogelijk door.
B. Gelieve uw voertuig vooruit te parkeren.
2. U zet het voertuig stil en de leerling(en)
C. U stapt samen met de leerling(en) uit en
kan/kunnen uitstappen aan de linkerzijde
begeleidt hen veilig naar de ingang van
van het voertuig.
de school. Bij het afhalen begeleidt u de
3. U verlaat het voertuig niet en rijdt door
leerling(en) naar uw voertuig.
zo gauw de omstandigheden dat veilig
• Deze regeling geldt ook als u zelf tijdens
toelaten. Parkeren op de Kiss-and-Ride
lestijd een afspraak heeft op school.
strook is dus niet toegestaan.
De situatie is nu zo dat zowel NBS als NBC, gebruik maken van 1 ingang om het terrein op te komen.
Er zijn twee (2) uitgangen. Het is niet toegestaan om bij de uitgangen naar binnen te rijden
(er zijn ook “No Entry” bordjes geplaatst). De gele pijlen op de tekening geven de rijrichting aan.
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Namens de gehele Nassy Brouwer community wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen toe en
een gezond en gelukkig 2022! Wij zien onze leerlingen graag weer terug op maandag 10 januari
2022 om (uiterlijk!) 7.55 uur.
Fijne vakantie!

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

