
 

 

                                             

Tuk, 4 oktober 2019      
Hier verschijnt binnenkort het      

nieuwe logo van onze school 

 

Maandag 7 oktober Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag 8 oktober Oudergesprekken 
Donderdag 10 oktober Oudergesprekken 
Maandag 14 oktober Schoonmaakavond A t/m G 
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie 
Vrijdag 8 november PuzzelsTuktheater gr 1/2 

 
Stand van zaken nieuwbouw 
Afgelopen week is er overleg geweest met de projectgroep nieuwbouw. De projectgroep bestaat uit 
twee medewerkers van de gemeente Steenwijkerland, 2 vertegenwoordigers van het dorpshuis, de 
directie van school en de adviseur huisvesting van het onderwijsbureau Meppel (namens het bestuur van 
Catent). Hieronder een bericht vanuit de gemeente mb.t. de nieuwbouw. 
 

 

 

 

 

Update!! 

Basisschool ’t PuzzelsTuk en het dorpshuis Tuk worden in een gebouw gehuisvest. Dit gebouw 
wordt op de huidige locatie van de Scouting gebouwd. De Scouting verhuist hiervoor naar een 
locatie in het bos buiten Tuk. De gemeenteraad heeft dit besloten op 9 juli. 

De komende drie maanden staat in het teken van de architectenselectie. Wij vinden het belangrijk dat 
de omgeving actief mee praat aangaande de inpassing van het gebouw en de omgeving. We doen 
dit aan de hand van de eerste schetsen van de architect. Een uitnodiging voor de eerder 
aangekondigde inloopavond ontvangt u medio november.   

De communicatie van het gehele proces wordt afgestemd in de ‘driehoek’, Schoolbestuur Catent, 
Stichting Dorpshuis Tuk, Plaatselijk Belang Tuk en gemeente. Daar kun u ook terecht voor eventuele 
vragen. 

Nieuws vanuit de MR 
Op dinsdag 1 oktober zijn wij als MR dit schooljaar voor het eerst bij elkaar gekomen.  
Namens de ouders zitten dit jaar Erwin Quax (vader van Ramon en Ruben) en Sandra Murgia (moeder 
van Ambra) in de MR. Juf Maaike en juf Annelies nemen zitting als personeel. Ook is meester Age-Jan 
als directeur vaak aanwezig bij een MR vergadering.  



 

 

-We hebben het MR jaarverslag van vorig schooljaar besproken, dit verslag ligt op school ter inzage.  
-De begroting is besproken. We komen tot de conclusie dat het erg fijn zou zijn als we nog iets groeien 
in leerlingenaantal. Op 1 oktober 2019 zaten we op 81 leerlingen. 
-We hebben het over het schoolplan gehad. Dit is een 3 jarige plan voor de school. In dit schoolplan 
worden o.a. de strategische onderwijskundige thema’s voor de komende jaren besproken. Het 
schoolplan wordt in november besproken in de MR vergadering. 
-Verder hebben we alvast vergader data vastgesteld en besproken welke punten er in de volgende 
vergadering aan bod komen.  
-Over de nieuwbouw hebben we het kort gehad.  
 
Wilt u ook eens praten over beleidszaken van school?  
Neem dan contact op met ons! Dat kan via: mr.puzzelstuk@catent.nl of door ons op het plein of in 
school even aan te spreken. 
 
Website             
Zoals al in de vorige nieuwbrief is vermeld wordt er momenteel (achter de schermen) gewerkt aan een 
nieuwe website. Komende dinsdag komt er een fotograaf op school om foto’s te maken die we gaan 
gebruiken voor de nieuwe website. Uiteraard houden we rekening met de toestemming voor het 
wel/niet gebruiken van foto’s van uw kind(eren). Als u alvast een indruk wilt hebben hoe de website 
eruit komt te zien dan kunt u alvast kijken op www.kbsdeijsselster.nl of www.kbsdeboxem.nl. Beide 
scholen vallen net als onze school onder Catent. Voor de nieuwe website zijn we nog op zoek naar een 
aantal ouders/leerlingen die een uitspraak (en foto) willen aanleveren om te publiceren op onze 
website. Voor voorbeelden zie beide bovenstaande websites. U mag uw bijdrage per mail sturen naar 
directie.puzzelstuk@catent.nl. 

 

Reminder studiedagen (alle leerlingen zijn vrij) 

Maandag 7 oktober 2019  hele dag  

Donderdag 5 december 2019 alleen de middag  

Vrijdag 20 december 2019 alleen de middag  

Maandag 24 feb 2020  hele dag (sluit aan op voorjaarsvakantie) 

Donderdag 9 april 2020     hele dag (sluit aan op Paasweekend) 

Dinsdag 14 april 2020  hele dag (sluit aan op Paasweekend)  

Vrijdag 12 juni 2020   hele dag (vrijdag na A4 daagse) 

Vrijdag 3 juli 2020   hele dag (dag voor de zomervakantie)       

 


