
                  Nieuwsbrief 4 juli 2022 
 

Vrije dagen 

 

14 en 15 juli verhuisdagen, alle leerlingen vrij! 

Voor in de agenda! 

9 september is 's middags de officiële opening voor genodigden. In de 
ochtend van 9 september vieren we deze opening met leerlingen en ouders. 

Zaterdag 17 september Open huis 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

De laatste twee weken van dit schooljaar in de huidige school zijn 
aangebroken! In deze weken ronden we de lessen af, ruimen we op en 
nemen we afscheid. Afscheid van leerlingen die onze school gaan verlaten, 
maar we nemen ook afscheid van ons huidige gebouw, en we nemen 
afscheid van collega's. Juf Anouk neemt afscheid van 't PuzzelsTuk. Zij heeft 
een andere uitdaging gevonden. Zij gaat fulltime werken als juf bij 
Oekraïense kinderen in Hattem. We wensen juf Anouk heel veel succes en 
bedanken haar voor haar inzet op onze school.  

Dit schooljaar hebben we vanuit de NPO gelden (corona gelden) juf Aafina 
in kunnen huren als remedial teacher. Veel kinderen hebben extra hulp van 
haar gehad. Daar waren we erg blij mee. Deze week is Aafina voor het laatst 
bij ons op school aanwezig. We willen ook juf Aafina bedanken voor al haar 
hulp.  

Donderdag 7 juli staat de oplevering van de nieuwe school gepland. 
Woensdag 13 juli zal de school ingericht gaan worden.  Op 14 en 15 juli zullen 
we dan eindelijk gaan verhuizen. In de eerste week van de zomervakantie 
zal het huidige gebouw ontmanteld worden. A.s. vrijdag willen we met alle 
leerlingen alvast een bezoek aan de nieuwe school brengen. In de vakantie 
zullen we zoveel mogelijk de school klaarmaken voor de start van het nieuwe 
schooljaar. In de laatste week van de vakantie zullen we voor de leerlingen 
een filmpje maken hoe de ingerichte school eruitziet, dan is het op maandag 
29 augustus minder spannend. Over de invulling van de laatste schooldag 
ontvangt u nog bericht. 

 

 



MR 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief van onze MR 
met hierin een oproep voor een nieuw MR lid! 

Opruimen school 

U heeft waarschijnlijk thuis al gemerkt dat we flink aan het opruimen zijn. We 
zetten deze week allerlei foto’s van kasten/meubelen/materialen op Parro 
die we (voor hele kleine prijsjes) kwijt willen. Onze schoolbibliotheek is 
uitgezocht, we hebben veel boeken aan de kinderen uitgedeeld. Ons 
assortiment met leuke leesboeken is aardig uitgedund nu. Door deze spullen 
aan te bieden hopen we de kas te spekken zodat we onze boekenkast weer 
aan kunnen vullen met mooie leesboeken. 

Dorpsfeest Tuk 

Tukse Kids got Talent: 

Het laatste weekend van augustus vindt het Tukse Zomerfeest weer plaats! 
Op de zondagmiddag 28 augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur hebben we 

voor de kinderen dit jaar een leuke nieuwe activiteit: Tukse Kids got Talent! 
Heb je een iets wat je goed kan en graag wil laten zien, geef je dan op voor 
deze wedstrijd. Dat kan van alles zijn: zingen, dansen, playbacken, een leuke 
goocheltruc, acrobatiek enz. Je mag alleen meedoen of samen met 
vriendje(s) / vriendinnetje(s). 

Er zijn twee leeftijdscategorieën: 

- tot 8 jaar 

- 8 t/m 12 jaar. 

Je kunt je opgeven tot maandag 22 augustus via info@pb-tuk.nl 

 

Nijntje beweegdiploma 

Voor de leerlingen van groep 1 en 2 is er a.s. woensdag 6 juli een gratis 
proefles voor het Nijntje beweegdiploma in Steenwijkerwold. In de flyer die 
toegevoegd is als bijlage leest u meer informatie hierover. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jacqueline Driezen 
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