Nieuwsbrief ’t PuzzelsTuk
Tuk, 8 juli 2021

Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Zomervakantie
Eerste schooldag

Vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus
Maandag 23 augustus

Formatienieuws
Afgelopen woensdag hebben we de sollicitatieprocedure voor de benoeming van de
nieuwe leerkrachten kunnen afronden.
In groep 1/2 komt juf Karina Meijer-Snijder samen met juf Jacquoline lesgeven aan groep 1/2.
Juf Anouk Gerardu gaat samen met juf Maaike lesgeven aan groep 3/4. Meester Henri komt
twee dagen in groep 6 lesgeven , naast juf Annelies.
Zoals eerder aangegeven hebben we in overleg met de MR en na goedkeuring van ons
bestuur de extra NPO middelen ingezet voor een splitsing van groep 5 en 6.
Concreet ziet het nieuwe plaatje er dan alsvolgt uit:
Woe
Do
Vrij
Juf
Juf
Juf
Karina
Jacquoline
Jacquoline
Groep 3/4
Juf Maaike
Juf Maaike
Juf Maaike
Groep 5
Juf Francina
Juf Merel**
Juf Merel
Groep 6
Meester
Juf Annelies
Juf Annelies
Henri
Groep 7/8 Meester Leon
Meester Leon
Meester
Meester
Meester
Leon
Henri *
Leon
* meester Henri vervangt meester Leon op de donderdag tot april 2022. Meester Leon geniet
op donderdag van zijn ouderschapsverlof.
** juf Merel draait op do en vrij als WPO-er (eindstage) zelfstandig groep 5.
In sommige situaties (afwezigheid leerkracht o.i.d.) zal groep 5 en 6 gezamenlijk lesgegeven
worden als één combinatiegroep.
Alle nieuwe leerkrachten zullen zich in de nieuwsbrief na de zomervakantie aan u voorstellen
Groep 1/2

Ma
Juf
Jacquoline
Juf Anouk
Juf Francina
Juf Annelies

Di
Juf
Jacquoline
Juf Anouk
Juf Francina
Meester Henri

Nieuwbouw
We zijn deze week geïnformeerd dat de nieuwbouw van school/dorpshuis (als gevolg van de
wereldwijde schaarste in bouwmaterialen) ongeveer 4 weken achter loopt op de planning.
We gaan er op dit moment dus vanuit dat de oplevering van het nieuwe gebouw en de
verhuizing niet meer in december 2021 maar op zijn vroegst in januari 2022 zal plaatsvinden.
Afscheid
We hebben deze week afscheid genomen van juf Jolien, juf Manon en juf Eline.
Juf Merel en meester Henri blijven na de zomervakantie bij ons school werkzaam in de
groepen 5 en 6.
Alle collega’s bedanken we hartelijk voor hun inzet voor ’t PuzzelsTuk in de afgelopen jaren.
Het ga jullie goed op jullie nieuwe werkplek. Kom nog een keer langs als we in het nieuwe
schoolgebouw zitten.

Bedankt
Namens meester Koos wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor de leuke attentie die hij
heeft mogen ontvangen. Het wordt zeer gewaardeerd.
Reminder (agendavoer)
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Juni vakantie
Zomervakantie

data
18 oktober 2021 – 22 oktober 2021
27 december 2021– 7 januari 2022
21 februari – 25 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april – 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
20 juni – 24 juni 2022
18 juli – 26 augustus 2022

Studiedagen
Woensdag 13 oktober 2021
Vrijdag 3 dec middag 2021
Vrijdag 24 december 2021(hele dag)
December of januari verhuizing 2 dagen (exacte data volgen z.s.m.)
Maandag 28 februari 2022
Donderdag 14 april 2022 (Kanjerscholing)
Woensdag 25 mei 2022
Vrijdag 17 juni 2022 (na A4D)
vrijdag 15 juli 2022 (vrijdag voor de zomervakantie)

