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NassyBrouwerNieuws

Daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer:
boordevol nieuwtjes en leukigheidjes. 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!

In deze editie:

inmiddels hebben een aantal kandidaten reeds
proeflessen gedraaid en hopen wij het derde
kwartaal met een voltallig team te beginnen!

•

Het schooljaar vordert rap en het derde, tevens
laatste kwartaal van het schooljaar 2021-2022
staat alweer voor de deur. In deze nieuwsbrief
blikken we nog even terug naar het tweede
kwartaal!
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•

AMATOPO & CURUNI

•

AUTISM AWARENESS

•

EARTH DAY 2022

•

FOTO-IMPRESSIES

Sparen voor Amatopo & Curuni

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij
over het Amatopo & Curuni project in
samenwerking met de stichting Groene Groei
Suriname. Intussen wordt er in Amatopo reeds
flink gewerkt en vordert het schoolgebouw
reeds aardig.

Werving nieuwe leerkrachten

Bestuur en directie zijn in de afgelopen
periode druk beziggeweest met het werven
en selecteren van nieuwe leerkrachten ter
ondersteuning van het schoolteam. Juf Chanell
en Juf Vanety zijn inmiddels niet meer werkzaam
op onze school en voor ICT en de gymlessen
is dus vervanging gezocht. Daarnaast hebben
we ook versterking nodig in de mediatheek en
bij Remedial Teaching. Ook invalkrachten zijn
nodig, wat wij vooral tijdens de Covid-pandemie
hebben gemerkt. Door Covid-besmettingen
bij betrokkenen heeft het werving & selectie
traject langer geduurd dan gedacht, maar

Forest93 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.

VERSCHILLENDE

ACTIVITEITEN

•

•

PARKEERBELEID

WIST-JE-DAT?

Wist-je-dat?
•

Deze ballerina’s
vorige week prachtig
gedanst hebben
bij hun Codanco
dansoptreden? Ze
waren heel blij dat juf
Nalini ze was komen
bewonderen!

Inmiddels zijn de schooltassen ready. Volg de pagina van Forest 93 om op de hoogte te blijven van dit
mooie project! Nogmaals dank aan groep 6 en 7 voor hun participatie. Mede dankzij hun kunnen hun
leeftijdgenootjes in Zuid-West Suriname binnenkort ook naar school!

•

Het onlangs groot feest
was in groep 2a, omdat juf
Sahida jarig was? De kids
mochten cupcakes versieren
en deden allerlei leuke
spelletjes, zoals koekhappen
en ‘standbeeld’ dansen...

autism awareness

Op 2 april jl. was het Wereld Autisme Dag. Jaarlijks wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor
mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en wat autisme eigenlijk is. Autisme is een aangeboren
aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. In de verschillende groepen
is hier aandacht aan besteed om onze leerlingen zo bewust te maken van deze aandoening, zodat zij
meer begrip kunnen opbrengen voor iemand uit het spectrum.
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Earth hour

In het kader van Earth Hour op 26 maart 2022 hebben wij de week vooraf extra aandacht geschonken aan plastic vervuiling.
Het doel hiervan was het bewuster maken van leerlingen en leerkrachten over plastic afval, het scheiden en recyclen van afval
en het schoonhouden van de eigen omgeving.
Alle leerlingen zijn flink aan de slag gegaan met het maken van recycle kunstwerken en aan het einde van de week werd alles
tentoongesteld. Alle klassen gingen langs deze tentoonstelling om hun eigen werk en het werk van de andere groepen te
bewonderen. Ook het Jeugdjournaal kwam een kijkje nemen en maakte daar het volgende item van:
https://youtube.com/watch?v=nQ_GSy7yb9Y&feature=share
Kijk mee hoe Jaydon, Rania, Giovanni, Isabelle, Liv en Ethan vertellen wat zij vonden van dit project!
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Impressie Groep 1 en 2: Planten
Wist-je-dat?
•

Er heel veel spullen
zijn ingezameld voor
het paaspakkettenproject? De
leerlingen hielpen
actief mee met
het maken van
de pakketten en
intussen zijn 10 zeer
uitgebreide pakketten
afgegeven aan de,
soms tot tranen toe
geroerde, dankbare
families! Hartelijk dank,
Nassy Brouwer famiri!

•

Groep 4b een boekenkast
kreeg van de mama van
Kellan en besloten die
een beetje op te leuken?!
Zie hier het resultaat!
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Impressie Pyamadag groep 1a & 1b
Op vrijdag 8 april jl. hadden onze jongste kleutertjes een heuse pyamadag! De leerlingen kwamen gekleed in
hun comfortabele slaapkleding naar school, compleet met dekentjes en knuffels. Ze mochten gezellig naar een
leuke film kijken samen en de afgunst opwekken van menige bovenbouwleerling ;-) De groepen 2 en 3 hadden
ook een ware pyamadag!
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Impressie thema gezond en lekker eten
In februari 2022 waren de kleuters bezig met het thema ‘Gezond en lekker eten’. Hierbij werden ze gestimuleerd om
zelf verantwoorde keuzes te maken. Hiertoe hadden zij een gezamenlijk ontbijt in de klas, waarbij de kids zelf mochten
bepalen en klaarmaken wat zij wilden eten.
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Impressie Groep 2 Thema Wonen

In het kader van het thema ‘Wonen’ maakte groep 2a met juf Sahida en hulpouders een wandeling door de
buurt van de school, waarbij de kids hun ogen uitkeken en honderduit vroegen, terwijl groep 2b met juf Naomi
en hulpouders flink aan de slag ging met allerlei spannende bouwmaterialen en -apparaten. Bij beide groepen
een zeer geslaagde dag!
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Impressie groep 4 educatieve dagtocht naar Cleviapark
Vanaf maart 2020 hebben wij helaas geen educatieve dagtochten kunnen organiseren; een gemis voor leerlingen en
leerkrachten! Gelukkig was het deze maand zo ver dat wij het weer konden oppakken. Enkele groepen zijn naar het
Cleviapark geweest, waar zij allerlei leuke buitenluchtactiviteiten konden doen, maar ook leerden over onze nieren en de
werking ervan. Al met al een zeer geslaagd en welkom uitje voor alle betrokkenen!
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Impressie Spreekbeurten groep 4b

Op de Nassy Brouwerschool beginnen wij reeds in groep 1 met het geven van spreekbeurten aan onze
leerlingen. Het allerbelangrijkste doel hierbij is het gewend raken aan het praten voor een groep en zodoende
het vergroten van het zelfvertrouwen. Het is zo prachtig om te zien hoe de leerlingen elk jaar zelfverzekerder
worden en met veel passie hun verhaal doen! Zie hier een impressie van wat spreekbeurten van groep 4b.
Supergoed gedaan, kids!
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Impressie Paasspeurtocht

In plaats van onze gebruikelijke paasoptredens hebben de leerlingen deze keer meegedaan aan een leuke en
leerzame ‘paasspeurtocht’. Afhankelijk van de leeftijd kwamen hier vragen en opdrachtjes bij. De leerlingen
waren zeer gemotiveerd alles zo goed mogelijk uit te voeren en genoten zienderogen!
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Impressie Paasviering laatste schooldag voor de paasvakantie
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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.

12

Namens de gehele Nassy Brouwer community
wensen wij jullie allemaal een fijne
paasvakantie toe!
Wij zien onze leerlingen graag weer terug op
donderdag 5 mei 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

