Nieuwsbrief april 2022
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Let op! Donderdag 14 april is de school gesloten i.v.m.
studiedag van het team. Wij volgen deze dag een
nascholing Kanjertraining.
Vrijdag 15 april en maandag 18 april is de school gesloten
i.v.m. het Paasweekend.
OR zoekt nieuwe leden
De ouderraad van basisschool ’t PuzzelsTuk is op zoek naar nieuwe leden!
Wat doet de ouderraad? De ouderraad heeft meerdere taken. Wij zorgen voor
budget bij activiteiten zoals de sportdag, sinterklaas- en kerstviering,
kinderboekenweek en de avondvierdaagse. We ondersteunen de leerkrachten bij
het organiseren van activiteiten. En we stellen budget beschikbaar voor het
aanschaffen van leermateriaal, zoals bibliotheekboeken. Het budget komt van de
vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast versieren we een aantal keren per jaar de
school in een thema: kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, projectweek, lente,
noem maar op.
Wie kan er in de ouderraad? Elke ouder mag zitting nemen in de ouderraad. Vele
handen maken licht werk.
Hoeveel tijd kost dat? Je beslist zelf hoeveel tijd het kost. We vergaderen 3 keer per
jaar een uurtje. Verder vragen we tijd om te ondersteunen bij de activiteiten.
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen in de ouderraad. Hoe meer
vrijwilligers we hebben, hoe meer frisse ideeën en hoe leuker de school voor onze
kinderen. Aanmelden? Meer weten? Mail naar or.puzzelstuk@catent.nl of vraag een
van de OR-ouders.
Groet! En graag tot ziens!

Diana Mansveld (penningmeester), Mariska van Rheenen (secretaris /
penningmeester i.o.), Lieke Lok (algemeen lid), Eline Diepeveen (algemeen lid),
Petra Beugelink (voorzitter)

Avondvierdaagse
Alle kinderen hebben deze week de brief met informatie over de avondvierdaagse
meegekregen. Wilt u zo spoedig mogelijk de strookjes met opgave weer inleveren
op school?

Koningsspelen
Vrijdag 22 april doen wij mee aan de Koningspelen. De kinderen mogen deze dag
in oranje (of rood/wit/blauwe) kleding op school komen. We gaan buiten
bewegend leren dus de kleding kan wel vies of nat worden.
We starten de dag met een ontbijt in de klas. De kinderen hoeven dus niet thuis te
ontbijten. Wilt u een bord, bestek en beker meegeven? Dat mag donderdag 21
april mee naar school genomen worden. Ze moeten wel een eigen lunch en drinken
meenemen voor de grote pauze.
De pauzes zullen we veel samen (groep 1 t/m 8) met de hele school buiten spelen
en sporten.
We maken er een gezellige dag van!
BHV
Vanochtend hebben we een aangekondigde BHV ontruimingsoefening gehad op
school. De ontruimingsoefening verliep goed, de BHV’ers hebben alle leerlingen, en
leerkrachten snel weten te ‘evacueren’. Binnenkort zullen we dit nog een keer
onaangekondigd gaan oefenen. Doel van deze oefening is dat alle leerlingen en
leerkrachten in het geval van een ontruiming weten hoe te handelen.
Leerlingenraad
Vanochtend is de leerlingenraad weer bijeengeweest. De volgende punten zijn
besproken;
•
•
•

Toiletgebruik
Verkeersveiligheid rondom school- parkeren van auto's.
We hebben wat plannen gezien m.b.t de inrichting van de school.

We hebben gesproken over de wc's, geconstateerd dat de kinderen deze netter
houden. We hebben de verkeersveiligheid rondom school besproken. Op dit
moment is het nog steeds een probleem. Ook door het bouwverkeer is het goed
opletten. De leerling raad roept alle ouders op om niet langs de groenstrook te
parkeren, zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen!
Parkeren kan voor het racket- en bowlingcentrum of bij de parkeerplaats naast het
Woldkasteel.
Verkeersexamen
Groep 7 en 8 heeft gisteren het praktijk fietsexamen afgelegd, een aantal weken
geleden hebben ze het theorie examen gemaakt. Ieder jaar doen we als school
mee met als doel dat kinderen zich ontwikkelen tot veilige verkeersdeelnemers!

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Driezen

