Nieuwsbrief februari 2022
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De voorjaarsvakantie staat voor de deur en iedereen kijkt uit naar de vrije dagen.
De overheid heeft nog meer versoepelingen aangekondigd en daar zijn wij blij mee!
We zetten alvast voor u op een rijtje wat die versoepelingen na de vakantie voor u
en uw kind betekenen.
De versoepelingen na de voorjaarsvakantie:
•
•

•
•
•
•

Uw kind is welkom op school als hij/zij geen klachten heeft. Ook als uw kind in
contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
Heeft uw kind (milde) klachten?
o Dan blijft hij/zij thuis en laat zicht testen door de GGD of doet een
zelftest.
o Uw kind blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.
o Is de test negatief? Dan kan uw kind naar school komen.
o Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis en gaat in quarantaine. Uw
kind gaat dan vijf dagen in isolatie en mag weer naar school als hij/zij
24 uur lang geen klachten meer heeft.
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en leerkrachten hoeven geen mondkapje meer
te dragen op school.
Gaat uw kind mee met het leerlingenvervoer? Dan is het verzoek om wel een
mondkapje te dragen.
U bent als ouder/verzorger ook weer welkom binnen onze school.

Het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per week een
zelftest te doen, blijft. Daarnaast blijven de basismaatregelen zoals regelmatig
handen wassen en voldoende ventileren natuurlijk ook gelden.

Meesters en juffendag
Wat was het een gezellige dag vandaag! Veel kinderen kwamen verkleed naar
school. De leerlingen van SG Eekeringe had een vossenjacht voor ons
georganiseerd. Helaas moest dit in de middag afgeblazen worden door de
weersomstandigheden. De woensdag na de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen
van groep 5,6,7 en 8 de vossenjacht alsnog lopen.

Bouw school
Gisterochtend mocht ik een bezoek brengen aan onze nieuwe school samen met
dhr.Jan Kroon en dhr. Eddy Verrips van het College van Bestuur van Catent. Wat
fantastisch om nu eens in het gebouw rond te mogen lopen! Binnenkort plannen
we een afspraak om een keer met het team en leerlingen in de nieuwe school te
gaan kijken. Er wordt ontzettend hard gewerkt maar de planning van 18 mei is niet
haalbaar. Een definitieve opleverdatum is nog niet gegeven. Op Parro zal ik wat
foto's zetten.
Leerlingenraad
We hebben een leerlingenraad! Dani, Merel, Dave, Julian, Koen en Koen
vertegenwoordigen alle leerlingen van 't PuzzelsTuk. Vrijdag 4 maart hebben we een
overleg samen. Aan de leden van de leerlingenraad de taak om in de klas te
overleggen wat ze willen inbrengen, wat vinden ze belangrijk of willen ze
veranderen.
Voorleeskampioen
Afgelopen woensdag is Hugo uit groep 8 voorleeskampioen van Steenwijkerland
geworden! Tijdens de kinderboekenweek won Hugo al de voorleeswedstrijd in groep
7/8 en zodoende mocht hij onze school vertegenwoordigen in deze regionale
ronde! Nu hij deze ronde ook heeft gewonnen mag Hugo in maart meedoen aan
de provinciale ronde! We feliciteren Hugo met deze prachtige prestatie en wensen
hem veel succes in de volgende ronde.
Dat de leerlingen van onze school toppers in lezen blijkt wel uit deze
voorleeswedstrijd. Voor het 2e jaar op rij heeft een leerling van 't PuzzelsTuk nu de
voorleeswedstrijd van Steenwijkerland gewonnen!
Studiedag maandag 28 februari
Maandag 28 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. studiedag. Het team gaat zich deze
dag buigen over de inrichting (meubilair) van de school. Er zijn allerlei wensen vanuit
het team en er zijn drie aanbieders die een aanbesteding mogen doen voor de
inrichting van onze school. Maandag brengen we een bezoek aan één van die
aanbieders.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!
De leerkracht van uw kind en ik staan graag voor u klaar als u vragen heeft.

Wij wensen u en uw kind(eren) een hele fijne voorjaarsvakantie! Met vriendelijke
groet,
Jacqueline Driezen

