
 

 

 

Nieuwsbrief ’t PuzzelsTuk     

 
                                             
Tuk, 15 oktober 2021 

 

 
Maandag 18 okt t/m vrijdag 22 okt Herfstvakantie  
Donderdag 25 november MR vergadering (18 -19.30 uur) 
Vrijdagochtend 3 december  
(8.30 uur-11.45 uur) 

Sint bezoekt ’t PuzzelsTuk  

Vrijdagmiddag 3 december  Studiemiddag (alle lln. zijn vrij vanaf 11.45 uur) 
Woensdag 22 december Kerstactiviteit (17.30 - 18.30 uur) 
Vrijdag 24 december Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

 
Studiedag 
Woensdag 13 oktober heeft het team een studiedag gevolgd. Het ochtendprogramma stond 
in het teken van begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen gaat het om het lezen én begrijpen 
van geschreven teksten. Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor het schoolsucces 
van ieder kind. Het hele team heeft scholing gevolgd om de lessen begrijpend lezen nog beter 
toe te kunnen passen. Het komende schooljaar zullen we hier verder aan gaan werken. 
 
Sint               
We hopen dit jaar de Sint op vrijdagochtend 3 december te verwelkomen op school. De 
leerlingen zijn deze middag vanaf 11.45 uur vrij. Op de meegeven papieren infokaart staat 
dit niet goed vermeld.  
 
Kerst                
Op woensdag 22 december vindt voor de leerlingen tussen 17.30 uur en 18.30 uur een 
kerstmaaltijd op school. De ouders zijn dan welkom op het plein. Nadere informatie volgt. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt dit schooljaar (in tegenstelling tot eerdere schooljaren) aan het einde 
van het schooljaar (mei/juni) portretfoto’s en groepsfoto’s maken. Zodra er een concrete 
datum is afgesproken wordt deze gecommuniceerd. 
 
Stand van zaken nieuwbouw                          
De contouren van de nieuwe school zijn ondertussen al goed te zien. Ondanks de vertraging 
die er is op de originele planning vordert de nieuwbouw toch gestaag. Komende week wordt 
er gestart met het aanbrengen van het dak. Snel daarna kan het gebouw wind en waterdicht 
gemaakt worden. We hebben nog geen nieuwe datum van oplevering mogen ontvangen 
maar we hopen dat we toch rond de voorjaarsvakantie kunnen verhuizen. Deze week hebben 
we van aannemer Prins Bouw een uitnodiging gekregen om met de leerlingen te komen kijken 
in het nieuwe gebouw. De werkzaamheden worden dan even stilgelegd. Aan de hand van 
tekeningen, gereedschappen en een te metselen muurtje wordt aan de kinderen één en ander 
uitgelegd over de bouw. We hopen dat dit bezoek z.s.m. gepland kan worden. 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
Fijne Herfstvakantie allemaal! 


