
                  Nieuwsbrief 16 september 2022 
 

Voor in de agenda! 

16 september Schoolreis groep 1 t/m 8  

17 september Open huis 10:00-12:00   13:00-15:00 
19 september MR vergadering  

19 en 20 september Schoolfotograaf  

28 september t/m  5 oktober  Kinderpostzegels groep 7 en 8 

5 oktober Start kinderboekenweek (landelijk) 

Studiedag Catent-leerlingen vrij 
  

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

Vorige week is onze school officieel geopend. We hebben genoten van deze 
bijzondere dag! De eerste toestellen zijn op het schoolplein geplaatst en ook in de 
school voelen we ons steeds meer “thuis”.  

Het team en de ouderraad staat klaar om iedereen te ontvangen en te informeren. 
Vandaag genieten alle kinderen van het schoolreisje en morgen leggen we de rode 

loper weer uit en hopen we op veel belangstelling voor onze school en het 
dorpshuis.  

 
Kanjertraining  

Vorige week hebben we met het hele team de kanjertraining nascholing gevolgd. 

Maandag 26 september volgt juf Jacquolien haar laatste trainingsdag. Juf Annelies 
is onze Kanjer coördinator. In de bijlage ontvangt u informatie over de kanjertraining 

en informatie over hoe u thuis Kanjertaal kunt gebruiken. We zullen dit schooljaar 
ook nog een ouderavond organiseren in samenwerking met het Kanjerinstituut. De 
exacte datum hoort u nog. 

 

Streetwise 

Alle leerlingen hebben afgelopen woensdag onder leiding van de leerkrachten, de 
ANWB en onze verkeersouder Christine de Rooij meegedaan aan het Streetwise 
project. Het onderdeel trapvaardig, anticiperen op het verkeer om je heen, en 

fietsbeheersing waren onderdelen waar de leerlingen training in hebben gehad. Wij 

hopen dat we op deze manier alle leerlingen weer wat extra bagage hebben 

meegegeven om zich veiliger in het verkeer te bewegen. Over twee jaar zullen we 
deze dag weer herhalen, zo zorgen we als school voor permanente 
verkeerseducatie! 

 
Communicatie   

We zijn telefonisch weer goed bereikbaar!  

Eén keer per twee weken komt er een nieuwsbrief uit. We gebruiken het bij ons 

bekende mailadres. Mochten er gegevens wijzigen dan is het handig om dit te 

melden aan; directie.puzzelstuk@catent.nl  Ook wijzigingen als adres en/of nieuwe 

telefoonnummers/noodnummers ontvangen wij graag. 

mailto:directie.puzzelstuk@catent.nl


 
Schoolplan 

Elke school in Nederland heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van 
het onderwijs op school zich gaat ontwikkelen, en laten we zien dat we aan de alle 

wettelijke eisen voldoen. Een schoolplan stel je iedere 4 jaar vast samen met de MR. 
Als team zijn we al gestart met het in kaart brengen van onze school en hebben we 
veel speerpunten waar we de komende jaren mee aan de slag willen. De mening 

van leerlingen en ouders is naast de input van het team belangrijk voor ons. Over 
twee weken ontvangen alle gezinnen, leerkrachten en leerlingen van ons een 

vragenlijst waarin we uw mening willen peilen. Zo krijgen we een juist beeld van ons 
als school en kunnen we een duidelijke koers bepalen voor de komende vier jaar.  

 
Schoonmaak 

Een schone school vinden we allemaal heel erg fijn en belangrijk! We zijn ook zuinig 

op onze school en nieuwe inrichting. Toch zijn er al materialen beschadigd en zelfs 
stuk! We hebben dit met alle leerlingen in de klas besproken. Wilt u dit thuis ook nog 

eens onder de aandacht brengen? Ook merken we dat op de bovenverdieping er 
veel modder en viezigheid ligt. We hebben afgelopen dinsdag in overleg besloten 
dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 schoenen uitdoen in de school. We zien nu al 

effect van deze maatregel en zijn erg blij dat de kinderen hieraan meewerken.  
 

De afgelopen jaren hebben we door Corona geen schoonmaakavonden meer 
gehad. Dit jaar hebben we 4 momenten in de Parro jaarkalender gepland. Door 

verspreid over het jaar een schoonmaakavond te plannen, naast de dagelijkse 
schoolschoonmaak kunnen we de school schoon houden! Wij hopen dat ieder 
gezin 1x per jaar aanwezig is om deel te nemen aan deze schoonmaakavond.  

 

Nieuws vanuit de buurtwerker sport team noord/zuid 

Vrijdag 16 september is de start van de nationale sportweek. Dat betekent dat 
vanaf dan de website sjorssportief.nl weer open gaat. 
Alle scholen krijgen deze week de nieuwe boekjes van Sjors Sportief. 

  
Daarnaast hebben we het leuke filmpje van Sjors. Deze is te zien 

op https://www.youtube.com/watch?v=pTaPorQRZwA 
 

Met vriendelijke groet, 
  
Harmen Woudenberg 

Buurtwerker sport team noord/zuid 
 

 

 

Vragen? 

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

Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Driezen 

https://www.youtube.com/watch?v=pTaPorQRZwA

