Tuk, 9 december 2019

Vrijdag 13 december
Maandag 16 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m vrijdag 3
januari 2020
Maandag 6 januari

Bijeenkomst projectgroep nieuwbouw
Architectenpresentaties nieuwbouw
Bezoek kerstconcert Steenwijkerwold
Kerstdiner avond (17.30 – 18.30 uur)
Start kerstvakantie 11.45 uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2020

Website
De nieuwe website is klaar. Mocht u nog niet gekeken hebben dan nodigen we u hierbij van
harte uit om een kijkje te nemen op www.basisschoolpuzzelstuk.nl

Nieuws vanuit de MR
Op dinsdag 26 november was de tweede vergadering van de MR. De volgende zaken zijn
aan bod gekomen:
•
•
•
•
•
•

De nieuwe website
Het nieuwe logo. Heeft u hem al gezien?
Stand van zaken van de nieuwbouw.
Het schoolplan voor 2020-2023 hebben we goedgekeurd.
We hebben het over de fietskeuring gehad.
We hebben het jaarverslag doorgenomen van de GMR

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 (Sandra Murgia, Erwin Quax, juf Maaike of juf
Annelies) op het plein of in school even aan te spreken.

Formatie nieuws
Afgelopen maand heeft juf Jennifer aangegeven dat zij na haar
verlofperiode niet meer terugkeert als leerkracht op ’t Puzzelstuk. Zij
beëindigt haar werkzaamheden per 31-12-2019. We bedanken de juf
voor haar inzet voor onze school in de afgelopen jaren en wensen haar
veel succes met de mogelijke nieuwe uitdaging die op haar pad komt.
Vanaf januari zal juf Jolien weer terugkeren van haar zwangerschapsverlof. Door het vertrek
van juf Jennifer en de terugkeer van juf Jolien zal de personele bezetting er vanaf januari iets
anders uit gaan zien. Juf Jolien zal twee dagen terugkeren in groep 1/2 . Voor de drie
overige dagen zal juf Jacquolien in ieder geval tot de zomervakantie in groep 1/2 haar
huidige lesgevende taken voortzetten. Juf Jolien zal 1 dag ouderschapsverlof opnemen en
daarnaast voor een dag leerkrachten vervangen (van de werkdrukgelden). De tweede dag
van de werkdrukgelden wordt ingevuld door juf Maaike en juf Annelies. Zij zullen afwisselend
een leerkracht vervangen waarbij ze gezamenlijk groep 5 en 6 blijven bemensen.
Juf Maaike zal haar lesgevende taak in groep 1/2 vanaf januari beëindigen i.v.m. de
terugkeer van juf Jolien.
De komende weken maken we intern het schema rond m.b.t. de vervanging van de individuele
leerkrachten van de werkdrukgelden.

Vakantierooster 2019-2020

Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Juni vakantie (inclusief 2e Pinksterdag)
Zomervakantie
Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)

data
23 december – 3 januari 2020
17 februari – 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april – 8 mei 2020
21 mei en 22 mei 2020
1 juni – 5 juni 2020
6 juli – 14 augustus 2020

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)

