
                  Nieuwsbrief 14 oktober 2022 
Voor in de agenda! 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Informatieavond 

24 oktober MR vergadering 

21 november Fietscontrole groep 1 t/m 8 

  

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

De herfst is begonnen! De herfstvakantie staat dan ook alweer voor de deur. De 

kinderen zijn vrij van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober. De afgelopen 

weken hebben we kunnen wennen aan de nieuwe school en zijn we bijna vergeten 

hoe het was in de oude school. Het schoolplein is bijna af, en in de school worden 

binnenkort de laatste klussen opgepakt. De afgelopen week zijn we op school flink 

aan het werk geweest met het thema Gi-ga-groen van de Kinderboekenweek. Op 

Parro heeft u daar al veel over kunnen lezen. Voor nu wensen we iedereen een hele 

fijne herfstvakantie!  

Informatieavond 

 

U heeft het vast al gezien dat wij de agenda in Parro gewijzigd hebben. Op 31 
oktober hebben wij een informatieavond op school voor alle ouders. Wij zijn blij dat 

we u weer uit kunnen nodigen op school hiervoor. In de klassen hoort u wat het 
aanbod is en kunt u sfeer proeven en het werk van uw kinderen bekijken.  

 

Schoolplan 

De komende periode werken we als team aan ons schoolplan. Tijdens teamoverleg 

momenten hebben we kritisch gekeken naar de komende periode, en de periode 
die achter ons ligt.  Wat gaat goed bij ons op school? Waar moeten we aan 
werken, en welke nieuwe ontwikkelingen gaan we in gang zetten?  

Vandaag ontvangt u via de mail een verzoek van ons om een vragenlijst in te 
vullen. We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit) 

Alle ouders waarvan we een mailadres in ons systeem hebben krijgen een verzoek 
tot invullen.  Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Met de uitslagen van deze 

vragenlijst kunnen wij ons onderwijs verbeteren. Wij hopen dat u de vragenlijst voor 
ons in wilt vullen! 
 

Lezen op ’t PuzzelsTuk 

 

In de krant heeft u het kunnen lezen! We hebben onze cheque verzilverd en een 

prachtige collectie nieuwe leesboeken aan kunnen schaffen voor alle groepen. 

Ook de start met onze nieuwe (begrijpend) leesmethode is goed bevallen. De 

afgelopen periode zijn we als team druk geweest om deze methode goed te 

implementeren in onze school. We hebben kritisch gekeken naar het begrijpend 

lezen bij ons op school en aanpassingen doorgevoerd. Er wordt meer voorgelezen in 



de klassen en we hebben door de cheque van Catent een mooie nieuwe collectie 

boeken aan kunnen schaffen. Het komende jaar blijven we werken aan  

(begrijpend) lezen en leesmotivatie! Wellicht ten overvloede, leerlingen tot 18 jaar 

kunnen gratis lid worden van de bibliotheek! 

Basisschool 't PuzzelsTuk in Tuk start kinderboekenweek met nieuwe collectie boeken voor 

schoolbibliotheek - Steenwijker Courant 

 

Leerlingenraad 
hallo beste mensen , 
 

Wij zijn de leerlingenraad dit doen we samen met juf Jacqueline. 
Voor dit jaar zijn mika,julian,fabian,liam,roan,roos,de leden van de leerlingenraad. 
deze kinderen zijn gekozen door middel van loten. voor de leerlingenraad hebben 

we al heel veel ideeën om de school mooier te maken. We hebben ook een ideeën 
box in school staan. 

Dit is de week van de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is 
giga groen. Wij hebben een cheque gekregen om nieuwe kinderboeken van te 

kopen voor de nieuwe school het puzzelstuk. Het zijn heel veel mooie boeken. We 
stonden ook in de krant. 

Groetjes de leerlingenraad.              
 

Vragen? 

Heeft u vragen en/of opmerkingen stel ze gerust, loop even binnen, bel of mail! 
 

Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Driezen 

https://steenwijkercourant.nl/steenwijkerland/Basisschool-t-PuzzelsTuk-in-Tuk-start-kinderboekenweek-met-nieuwe-collectie-boeken-voor-schoolbibliotheek-27966076.html
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