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NassyBrouwerNieuws
Daar is onze eigen NassyBrouwerNieuws weer: 
de tweede 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 is voorbij gevlogen. We 
hebben drie maanden achter de rug van hard 
werken, plezier maken en tegelijkertijd veel 
leren. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Maak kennis met...
Ons team is dit schooljaar verrijkt met 4 (of 5, 
doen we ook toiletjuf?) nieuwe krachten. Juf 
Angela liep al mee in het vorig schooljaar en 
heeft nu haar eigen groep. Hieronder stellen zij 
zich allen aan u voor.

_Juf Angela_
Ik ben juf Angela en vele leerlingen kennen 
mij intussen al, omdat ik vorig jaar al in bijna 
alle groepen heb meegedraaid. Dit schooljaar 
heb ik m’n eigen, vaste groep (groep 5b) en 

dat bevalt mij erg goed. 
Ik ben erg enthousiast 
en voel mij helemaal op 
m’n plek op de Nassy 
Brouwer School. Ik ben 
creatief en kan binnen 
de school van alles met 
deze creativiteit. Gelukkig 
heb ik ook enthousiaste 
creatievelingen in m’n 
groep, dus vullen wij 

elkaar mooi aan.  Stilzitten past niet bij mij; ik 
ben altijd bezig. Met school, m’n eigen studie, 
decoreren, assisteren in een salon enzovoort. Ik 
hoop nog lang op deze school mijn krachten te 
kunnen geven!

_Juf Tiffany_
Juf Tiffany Echteld, dat ben ik.
- T van Talentvol en
- E van Eerlijk

Deze twee eigenschappen 
beschrijven zo een beetje 
hoe ik ben. Als een 
talentvolle jonge juf die 
haar carriere al heel jong 
binnen het onderwijs 
startte.
Een van mijn motto’s 
binnen dit vak is: “door altijd eerlijk en open 
te zijn naar mijn leerlingen kan ik meer 
bereiken.” Na 10 jaar in de stad en ook in het 
binnenland van Suriname gewerkt te hebben, 
heb ik nu gekozen voor een andere uitdaging.
Deze juf leert heel graag, zodat ze niet alleen 
zichzelf beter kan ontwikkelen, maar ook haar 
leerlingen!

_Juf Abygail_
Dag allemaal. Ik ben juf Abygail en mij zult u 
het meest zien in de hogere klassen (groep 
5 tot en met 8). Ik houd van kinderen, ben 
graag met kinderen bezig en help ze zeer 
zeker indien dat nodig is. Voel je altijd vrij een 
babbeltje te maken met juf Abygail! 
Vriendelijke groeten!
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Wist-je-dat?

• Coodie, de vis 
van groep 2A, elk 
weekend met een 
ander kindje mee 
naar huis mag? Hier 
zie je hem op de foto 
bij Dominic thuis! 

• Juf Nalini niet meer 
voor 1 groep staat, 
maar nu de onderbouw 
coordineert?

• Juf Sahida les geeft op 
de Nassy Brouwer School 
en haar moeder op het 
Nassy Brouwer College?! 
Wat een power couple!

• De NBS en het NBC 
gezamenlijk het jaar 
hebben afgesloten 
in Chi Min met het 
bestuur? Inmiddels 
is dat een team van 
bijna 80 man in totaal!

_Juf Sjarmaine_
Halloo allemaal.
Ik ben juf Sjarmaine, moeder van drie kinderen.
Werken met het jonge kind is mijn passie.
Kinderen voorbereiden op hun verdere schoolpad is wat mij aanspreekt.
Ik kom van een andere particuliere school en nu ben ik bij de Nassy Brouwer 
school om het team te versterken.
Ik kijk er super naar uit om samen met u en de kinderen er een fijn en 
leerzaam schooljaar van te maken!

Nassy Brouwer Gezondheidsweek
In de maand november hadden we op de Nassy Brouwer School de Gezondheidsweek. Het thema was 
‘Samen fit en gezond’ en het doel was het vergroten van het bewustzijn bij kinderen over wat gezond 
zijn betekent en hoe zij zelf ervoor kunnen zorgen gezond te blijven. Verschillende professionals hebben 
zich ingezet om ons te helpen deze kennis bij de leerlingen tussen de oren te krijgen en we mogen 
terugkijken op een zeer geslaagde gezondheidsweek. Vanuit deze plek nogmaals dank aan een ieder 
die zich, op welke wijze dan ook, heeft ingezet! Hieronder wat foto-indrukken van de week. Naast zelf 
lekker bewegen en samen gezond eten en drinken, kwamen de volgende onderdelen aan bod: zelf-
hygiëne (douchen, handen wassen, tandverzorging, toiletgebruik), correcte sta-, zit-, en loophouding 
inclusief gewicht en dragen rugtas, actieve en nuttige vrijetijdsbesteding en het belang van een schone 
omgeving (inclusief klas, tas en tafellades).

Hierbij werden verschillende middelen ingezet, zoals poppenkast, werkstukken, vertellingen en  
knutselen met afvalmateriaal. Bedankt, JTV (Jeugdtandverzorging), Health Matters, Tropical Trade 
en TWU (Train With Us) voor jullie onmisbare bijdragen! Wij danken ook de ouders voor het fijn 
meewerken en het voldoen van de financiële bijdrage, welke is aangewend ten behoeve van het 
betalen van de stichting JTV die alle tandjes zijn komen controleren en instructie en tips hebben 
gegeven en ook hebben wij een vrijwillige bijdrage gegeven aan TWU die ons hebben geholpen om op 
een leuke manier de leerlingen aan het bewegen te krijgen.
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Srefidensiviering
In de week voor 25 november 2022 herdachten we Srefidensi en waren er dagelijks tal van activiteiten 
hieromtrent. Op de laatste schooldag van die week kwamen de leerlingen en ook leerkrachten  in kleding 
vanuit allerlei culturen naar school en dat was prachtig om te zien! Van hieruit een speciaal woord van 
dank aan het Nationaal Leger, in het bijzonder dhr. Manisingh en zijn collega’s. Zij hebben op geweldige 
wijze onze leerlingen meer kennis bijgebracht over onze Surinaamse vlag. Uit volle borst hebben wij 
samen ons volkslied gezongen en de militairen zeiden onder de indruk te zijn van onze leerlingen die 
blijk gaven al heel veel te weten over het hijsen, neerstrijken en opbergen van de vlag. Volg deze link 
voor een korte indruk van onze Srefidensi-week: https://fb.watch/hzs7ht0FN-/ 

Kleuters en kleuren
Onze kleuters waren de afgelopen maand flink in de weer met kleuren en vormen. Niet alleen het 
herkennen en benoemen kwam aan bod, maar ook het begrijpen van welke kleuren nodig zijn om 
kleuren te mengen. Hieronder per groep een leuke, korte impressie!
Groep 1A: https://fb.watch/hzrUJVKNO6/
Groep 1B: https://fb.watch/hzrPC1R8hd/   
Groep 2A: https://fb.watch/hzrX8zM9f3/
Groep 2B: https://fb.watch/hzrYDFqPYP/

Wist-je-dat? 
• Onze 

leerlingen op een 
laagdrempelige 
manier kennis maken 
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!

• Groep 6a en 6b 
prachtige werkstukken 
hebben gemaakt? Voor 
Geschiedenis maakten 
zij werkstukken over de 
oorspronkelijke bewoners 
van ons land en voor 
Natuuronderwijs over 
het sorteren van planten. 
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Kleuters naar de Zoo
In het kader van het thema Dieren gingen onze kleuters in november naar de Paramaribo Zoo. Geniet mee van de foto’s van deze 
gezellige en leerrijke dag.
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Schoenendoosproject
In verband met kerst doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan een Schoenendoosactie. In deze spannende tijd zijn kinderen in 
noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet de school mee aan een Schoenendoosactie. We zullen 3  kindertehuizen blij 
maken met een schoenendoos vol bruikbare spullen. Deze zijn Huize Efram, Kinderhuis Ryos en Kinderhuis “Jeugd Heilig hart van Jezus”.  

De leerlingen hebben ieder een schoenendoos versierd en gevuld met spulletjes die ze zelf verzameld hebben: schoolspullen, 
verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Ook voor onze leerlingen is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om 
tijd, bezit en liefde te delen met een ander kind in nood en armoede. Door deze actie gaan ze nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, 
duurzaamheid en naastenliefde.
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Parkeerbeleid
Wij krijgen jammer genoeg nog regelmatig klachten binnen over ouders die zich niet aan het afgesproken 
parkeerbeleid houden. Met name het als ouder uitstappen terwijl je op de Kiss&Ride strook staat is een 
hinder voor velen. Degenen die willen uitstappen en hun kind willen begeleiden, dienen hun auto te 
PARKEREN en dus geen gebruik te maken van de Kiss&Ride strook. Hieronder nogmaals de regels op een rij, 
met name voor de ouders die ‘vergeten’ waren hoe het ook weer hoort... Wordt uw kind(eren) opgehaald 
door derden, dan aub deze informatie doorspelen!

34 35
Bijlage 3: Kiss & Ride Richtlijnen

De Nassy Brouwer Community is in de afgelopen jaren aardig gegroeid.  De basisschool heeft er een 
gebouw bij en het Nassy Brouwer College is verrezen naast de basisschool.  Deze 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 name 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. 

Overzicht Nassy Brouwer parkeerterrein / Kiss & Ride

 

 

Te vaak merken we nog op dat de regels niet optimaal opgevolgd worden, met levensgevaarlijke situaties 
als gevolg. Laten wij allen alert en voorzichtig zijn en ons houden aan de voorgeschreven regels, aangezien 
we ongetwijfeld allemaal het welzijn van onze kinderen als hoogste prioriteit beschouwen.
Belangrijk is dat we met z’n allen het Kiss & Ride (K&R) principe  hanteren, wat erop neerkomt dat parkeren 
op de rode klinkers (de zgn. Kiss & Ride strook) NIET is toegestaan (kinderen laten uitstappen wel, mits de 
bestuurder achter het stuur blijft zitten). Wil de bestuurder meelopen naar de poort (wat wij zeker voor de 
kleinere kinderen sterk adviseren!), dan graag even in een parkeervak of op straat parkeren.
Het is de bedoeling dat het rij- en loopverkeer zo veel  als mogelijke gescheiden wordt: alle voetgangers 
dienen het zebrapad ter hoogte van de schoolpoort te gebruiken om de rondweg over te steken. Het 
zebrapad is voor de meeste parkeervakken te bereiken via het voetgangerspad. Hiermee willen we 
voorkomen dat kinderen kriskras voor en achter auto’s lopen op het terrein.

 Wij willen vragen aan de ouders/verzorgers die niet zelf hun kinderen afzetten op school dit te 
communiceren met degene die dat wel doet, bijvoorbeeld oma’s, opa’s tantes, ooms en schoolbus driver, 
om ervoor te zorgen dat ook zij bekend zijn met de gang van zaken op het parkeerterrein, om gevaarlijke 
situaties en onnodige opstoppingen te voorkomen. 

Te vaak merken we nog op dat de regels niet optimaal opgevolgd worden, met levensgevaarlijke situaties als gevolg. Laten wij allen 
alert en voorzichtig zijn en ons houden aan de voorgeschreven regels, aangezien we ongetwijfeld allemaal het welzijn van onze 
kinderen als hoogste prioriteit beschouwen.
Belangrijk is dat we met z’n allen het Kiss & Ride (K&R) principe hanteren, wat erop neerkomt dat parkeren op de rode klinkers (de 
zgn. Kiss & Ride strook) NIET is toegestaan (kinderen laten uitstappen wel, mits de bestuurder achter het stuur blijft zitten). Wil de 
bestuurder meelopen naar de poort (wat wij zeker voor de kleinere kinderen sterk adviseren!), dan graag even in een parkeervak of 
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op het parkeerterrein, om gevaarlijke situaties en onnodige opstoppingen te voorkomen.
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Samen maken wij leren leuk!

Een fijne 

kerstvakantie 
toegewenst!


