
                                             

 
Tuk, 10 januari 2020 

 

Maandag 13 januari Presentatie architect nieuwbouw Raadskelder 18.30 u 
Vrijdag 17 januari Projectgroep Nieuwbouw 
Dinsdag 21 januari  MR vergadering 
Woensdag 5 februari Streetwise (alle groepen) 
Maandag 17 t/m vrij 21 februari Voorjaarsvakantie 
Maandag 24 februari  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Woensdag 4 maart Peuter meespeeluurtje (9 – 10 uur) 
Donderdag 9 april  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

  
 
Formatie nieuws 
In de nieuwsbrief van december hebben we gedeeld dat vanaf januari juf 
Jolien haar werkzaamheden weer zou oppakken. Juf Jolien is op dit 
moment echter nog met ziekteverlof. Afgelopen week en komende week 
werkt juf Jacquoline 5 dagen in groep ½. Als het ziekteverlof van juf Jolien 
na deze twee weken nog doorloopt zal juf Jacquoline op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag lesgeven in groep ½ en juf Maaike op de 
woensdag. Uiteraard hopen we dat juf Jolien haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk zelf 
weer kan oppakken.  
 
 
Staking 30 en 31 januari 
Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben de bonden het onderwijspersoneel in PO en VO 
opgeroepen om op 30 en 31 januari 2020 het werk neer te leggen. Afgelopen week hebben 
we hierover binnen het team gesproken. Elke leerkracht heeft 
een eigen gemaakt en alle leerkrachten werkzaam op 
donderdag en vrijdag hebben aangegeven deze maal geen 
gehoor te geven aan deze oproep. Dit betekent dus dat 
onze school op deze dagen gewoon geopend is en dat het 
onderwijs deze dagen gewoon wordt verzorgd. 
 
 
Broertjes/zusjes 

Heeft u nog jongere broertjes/zusjes die nog geen 4 jaar zijn 
maar straks wel bij ons op ’t PuzzelsTuk komen? Wilt u dan voor 
deze broertjes/zusjes alvast een aanmeldformulier invullen en 
inleveren? We hebben dan voor de meerjarenplanning een beter 
zicht op de ontwikkeling van het leerlingaantal. U kunt het 
aanmeldformulier op school ophalen of via de mail opvragen 
(directie.puzzelstuk@catent.nl) Alvast bedankt! 

 
 
 
 
 



 
 
Leerlingraad 
Afgelopen week heeft de leerlingraad voor de tweede keer vergaderd. 
We hebben o.a. gesproken over regels en afspraken op het plein; waar 
mag je wel en waar niet skeeleren. Ook hebben we het bestelde 
speelgoed uitgepakt en getest J. De komende week krijgen alle 
groepen een bak met speelgoed/materialen die in de pauzes gebruikt 
kunnen worden. Ook hebben we gekeken naar het voorlopig 
schetsontwerp dat de architect heeft gemaakt. In het vervolgtraject gaan 
we samen met de architect en de leerlingraad een keer vergaderen om 
de ideeën van de leerlingen voor de nieuwe school te bespreken. De 
volgende vergadering staat gepland op vrijdag 28 februari. 
 
 

Yoleo gratis                          
Hoe krijg je leerlingen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk 
te maken! Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst 
gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Ze krijgen met Yoleo 
toegang tot een selectie boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De 
game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken. Kinderen met een 
bibliotheekpas kunnen gratis boeken lezen met Yoleo! Klik hier voor meer informatie! 

 

 

PuzzelsTuk maakt nestkastjes voor koolmezen ter bestrijding eikenprocessierups.            
Tuk - De kinderen van groep 7 en 8 van basisschool ’t PuzzelsTuk in Tuk hebben onder 
begeleiding van enkele ouders en conciërge ‘meester’ Koos 25 nestkastjes gemaakt. Het idee 
kwam van een van de ouders, Jan Bos, natuurvriend. Hij heeft samen met andere ouders een 
bouwtekening gemaakt voor het vervaardigen van de nestkastjes en de bouwpakketten 
voorbereid. De nestkastjes zullen verspreid in Tuk worden opgehangen om koolmeesjes naar 
het dorp te lokken als natuurlijke vijand voor de eikenprocessierups. Voor de kinderen een 
leuke en leerzame ochtend waarin ze konden zagen, boren en timmeren en leerden over het 
nut van de koolmees. Het eerste kastje hangt inmiddels aan een eik nabij het schoolplein. 

Zie ook: https://steenwijkercourant.nl/artikel/1073893/puzzelstuk-maakt-nestkastjes-voor-
koolmezen-ter-bestrijding-eikenprocessierups.html#img_1175190  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vakantierooster 2019-2020 
 
 

 

 

 

Vakantie data 
Voorjaarsvakantie 17 februari – 21 februari 2020 
Goede Vrijdag 10 april 2020 
2e Paasdag 13 april 2020 
Meivakantie 27 april – 8 mei 2020 
Hemelvaartsdag 21 mei en 22 mei 2020 
Juni vakantie (inclusief 2e Pinksterdag) 1 juni – 5 juni 2020 
Zomervakantie 6 juli – 14 augustus 2020 

Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij) 

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)       


