
Informatiekaart 2022-2023

Op deze informatiekaart vindt u belangrijke informatie voor dit schooljaar. 
Daarnaast ontvangt u regelmatig nieuws via onze nieuwsbrief en de ouderapp Parro.
Op onze website www.basisschoolpuzzelstuk.nl vindt u onze schoolgids.

Vakanties

ziek melden Schooltijden

Mailadressen

contactgegevens

Pasmanweg 2
8334 RR Tuk
0521-854397

directie.puzzelstuk@catent.nl
www.basisschoolpuzzelstuk.nl

Maartje Binnenmars                     m.binnenmars@catent.nl 
Jacqueline Driezen                       directie.puzzelstuk@catent.nl
Maaike Kloosterman                    m.kloosterman@catent.nl
Marlies Kosse                                m.kosse@catent.nl
Leon Lok                                        l.lok@catent.nl
Annelies Mulder                            a.mulder@catent.nl
Francina Potiek                             f.potiek@catent.nl
Henri ter Horst                              h.terhorst@catent.nl
Jacquolien Sleurink                      j.sleurink@catent.nl
Carla van Wesemael                    ib.puzzelstuk@catent.nl

 

De lessen starten om 8:30 uur.
Leerlingen mogen vanaf 8:15 
het plein op. Tussen de middag 
eten de leerlingen gezamenlijk 
met de leerkracht in de klas. 
Om 14:30 zijn de leerlingen vrij.

Tussen 08:00 uur en 8:15 uur 
kunt u uw kind ziek melden via 
het telefoonnummer van de 
school. Niet via de mail of app

Herfstvakantie                         17  oktober t/m 21 oktober2022
Kerstvakantie                          26  december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                  27  februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag                           7  april 2023
2e Paasdag                               10  april 2023
Meivakantie                              24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend             18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag                         29 mei 2023
Juni vakantie                            19 juni t/m 23 juni 2023
zomervakantie                         24 juli t/m 1 september

 

woensdag 7 september 2022
woensdag 5 oktober 2022
vrijdagmiddag 2 december 2022 11:45
Vrijdag 23 december 2022
dinsdag 7 februari 2023
maandag 6 maart 2023
vrijdag 9 juni 2023
donderdagmiddag 6 juli 2023 11:45 uur
vrijdag 21 juli 2023

Leerlingen zijn op deze momenten vrij.

 

studiedagen team

Gymlessen

Groep 1 en 2 heeft gym in het 
speellokaal.
Alle gymlessen van groep 3 
t/m 8 vinden dit jaar plaats op 
de donderdag, bij de sporthal 
in Steenwijkerwold. 
Groep 3 en 4 gaat na de 
herfstvakantie gymmen bij de 
sporthal in Steenwijkerwold.



 
 
 

groep 1-2 groep 3-4 groep 5-6 groep 7-8 ambulant

maandag juf 
Jacquolien juf Francina meester Henri meester Leon juf Marlies

dinsdag juf 
Jacquolien juf Francina meester Henri meester Leon juf Annelies

juf Marlies

woensdag juf 
Jacquolien Juf Maaike meester Henri juf Annelies meester Leon

donderdag juf Maartje Juf Maaike meester Henri juf Annelies juf Francina
juf Marlies(0)

vrijdag juf Maartje Juf Maaike meester Henri meester Leon juf Jacquolien

Juf Carla werkt als intern begeleider op maandag en donderdag
Juf Jacqueline werkt als directeur op maandag, dinsdag en donderdag
Juf Marlies werkt als onderwijsassistent op maandag, dinsdag en donderdagochtend

Groepsverdeling

verlofaanvraag

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden enz.) kunt u een formulier 
bij de leerkracht of de directeur opvragen. 




