
 

 

                                        

Nieuwsbrief ’t PuzzelsTuk     

Tuk, 29 juni 2021 

 

 

Afscheidsavond groep 8 Dinsdag 6 juli 18.30 uur 
Laatste schooldag (start zomervakantie) Donderdag 8 jul 14.30 uur 
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) Vrijdag 9 juli  
Zomervakantie Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 

Formatienieuws 
De afgelopen periode zijn we als team met elkaar in gesprek geweest over de formatie voor 
het komende schooljaar. Het uitgangspunt was om te starten met de groepen 1/2, 3/4, 5/6 
en 7/8. Voor deze groepen hadden we in principe alle leerkrachten ook gekoppeld aan een 
groep. Enkele weken geleden heeft juf Manon gesolliciteerd op  baan op een andere 
Catentschool. Voor haar kwam het heugelijke nieuws dat zij vanaf augustus hier een baan 
voor 5 dagen kreeg aangeboden. We feliciteren haar met deze mooie kans en wensen haar 
veel succes op deze school. Door het vertrek van juf Manon kwam er dus in onze formatie 
een vacature voor twee dagen. Tijdens de afgelopen periode hebben we als school ook 
een plan geschreven om extra middelen van de overheid te ontvangen vanuit de 
beschikbare NPO middelen. Voor meer informatie zie: https://www.nponderwijs.nl/. Tijdens de 
MR vergadering hebben wij gesproken over de inzet van deze extra middelen voor het 
komende schooljaar. We hebben ervoor gekozen om een groot deel van deze middelen in 
te zetten om groep 5/6 komend schooljaar te splitsen in groep 5 en 6. Dit plan ligt (na 
goedkeuring van de MR) nu ter beoordeling bij het bestuur van onze school. In een volgende 
nieuwsbrief informeren wij u hier verder over. Afgelopen donderdag ontvingen wij bericht 
van juf Jolien dat zij ons na de zomervakantie ook gaat verlaten. Zij heeft een baan 
aangenomen op het Drenthe College. We wensen haar veel succes en geluk met deze 
nieuwe uitdaging. U zult begrijpen dat we door de bovengenoemde ontwikkelingen nog niet 
een compleet formatieplaatje met u kunnen delen. Deze en volgende week zijn we nog met 
de sollicitatieprocedure bezig. U wordt z.s.m. hierover verder geïnformeerd.  

Op dinsdag 6 juli zal juf Manon voor het laatst aanwezig zijn op school. Vanaf 14.30 uur willen 
we ouders de gelegenheid geven om in school (op gepaste afstand) afscheid van juf 
Manon te nemen. 

Op donderdag 8 juli zal juf Jolien voor het laatst aanwezig zijn op school. Vanaf 14.30 uur 
willen we ouders de gelegenheid geven om in school (op gepaste afstand) afscheid van juf 
Jolien te nemen. 

Als team nemen we op een ander moment afscheid van beide collega’s. 

Gezonde school 



 

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School 
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!  

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 
betere schoolprestaties en minder schooluitval.  

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

Vakantieplanning 2021-2022 

Tijdens de MR vergadering van donderdag 24 juni is onderstaande vakantie- en studiedagen 
planning besproken en vastgesteld. Noteert u de data alvast in uw agenda? Na de 
zomervakantie ontvangt iedereen weer een A4-tje met belangrijke informatie om thuis (op 
de koelkast) op te hangen. Ook krijgt u een korte handleiding om de schoolagenda te 
kunnen uploaden in uw telefoon/tablet. 

Vakantie data 
Herfstvakantie 18 oktober 2021 – 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021– 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 21 februari – 25 februari 2022 
Goede Vrijdag 15 april 2022 
2e Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie 25 april – 6 mei 2022 
Hemelvaartsdag 26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag 6 juni 2022 
Juni vakantie  20 juni – 24 juni 2022 
Zomervakantie 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)   



 

 

Samen zomerlezen! 

Motiveer je kind om in de zomervakantie (samen) te lezen! Zorg ervoor dat je kind geen 
zomerdip krijgt! En doe dat op een fijne manier met leuke boeken!  Het is voor de kinderen 
heerlijk om zes weken zomervakantie te hebben. Het is fijn dat ze lekker kunnen spelen en 
niet naar school hoeven. Helaas is het voor de leesontwikkeling niet gunstig als een kind zes 
weken niet leest. Het behaalde niveau zakt omlaag en het kind krijgt te maken met de 
zogenaamde zomerdip. Door niet te lezen in de zomervakantie, kan een kind een tot twee 
AVI-niveaus terugzakken. En dat is niet fijn!  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de zomervakantie. 

 

 
 
 

 
 
 


