
               Nieuwsbrief 30 september 2022 
Voor in de agenda! 

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

5 oktober Start kinderboekenweek (landelijk) 

Studiedag Catent-leerlingen vrij 

4-16 oktober Kinderboekenweek ‘t PuzzelsTuk 

  

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

In de laatste nieuwsbrief schreven we dat we hoopten dat er veel belangstelling zou 

zijn voor het open huis op 17 september! Dat is gelukt! Het was een hele drukke, 

gezellige dag waarbij we veel belangstellenden hebben mogen begroeten. Van 

jong tot oud! Ouderraad en ouders nogmaals dank voor jullie hulp tijdens deze dag. 

Tijdens deze dag was er een prijsvraag. Tamar Tienstra had als enige het juiste 

antwoord! Zij heeft een mooie dopper van ’t PuzzelsTuk gewonnen!  

Afgelopen week kregen we weer te maken met invalproblemen. Al jaren hebben 

we te maken dat we moeilijk invallers kunnen vinden, op dit moment is het bijna 

onmogelijk. Wij zijn erg blij dat u als ouders hier begrip voor heeft. Ook voor het team 

is het niet fijn om op deze wijze te moeten werken.  

Plein 

Deze week konden we eindelijk het plein gebruiken. Binnenkort worden er nog 

graszoden gelegd. Alle kinderen moeten nu de fiets parkeren bij de fietsenrekken, 

en mogen vanaf daar het plein oplopen. Ouders mogen op de parkeerplaats tegen 

de tennisbaan ook hun auto parkeren. Door het brengen en halen op deze wijze te 

organiseren zorgen we voor meer veiligheid tussen de haal-en brengmomenten. 

voor de kinderen.   

 

Verkeer- Dode hoekles 

Alle leerlingen van de bovenbouw hebben afgelopen woensdag verkeersles  

 “Blijf uit de Dode Hoek” gehad. Een grote vrachtwagen stond bij school en 

leerlingen kregen uitleg over de gevaren van een dode hoek. Wat ziet een 

vrachtwagenchauffeur wel en niet? En hoe kun jij zelf veiliger handelen als je 

bijvoorbeeld een vrachtwagen tegenkomt. We hopen dat we op deze manier weer 

een stukje bewustwording aan de leerlingen hebben meegegeven. 

 

Schoolplan 

Twee weken geleden schreven we dat we de mening van u als ouders willen peilen 

voor het nieuw te schrijven schoolplan. Door een technisch probleem is het nog niet 

gelukt om dit programma voor onze school te activeren. Zodra dit gelukt is ontvangt 

u van ons de informatie en het verzoek om de vragenlijst in te vullen.  

 

 

 

 



Kinderboekenweek 

Heeft u al gezien dat de ouderraad de school versierd heeft in het thema van de 

Kinderboekenweek?  

Woensdag sluiten alle scholen van stichting Catent hun deuren en heeft het 

personeel een stichtingsdag. Wij beginnen daarom een dag eerder met de 

Kinderboekenweek. Het thema Gi-ga-groen! is bedoeld om aandacht te vestigen 

op de natuur om ons heen, en het bevorderen van het lezen onder 

basisschoolleerlingen. Tijdens de opening hebben we van het CvB van Catent een 

boekenbon ontvangen van 10z00,- . Voor dit geld hebben we een hele mooie 

collectie nieuwe boeken aan kunnen schaffen. Tijdens de opening van de 

Kinderboekenweek zullen we dit pakket aan de groepen overhandigen. 

 

MR 

Voor de zomervakantie is er een oproep geweest voor een nieuw MR-lid. Drie 

ouders hebben aangegeven dat ze zitting willen nemen. Sandra (moeder Ambra) 

en Erwin (vader van Ruben en Ramon) hebben onlangs te kennen gegeven dat ze 

hun plaats in de MR af willen staan. Door drukke werkzaamheden is het voor hen nu, 

nu er zich drie nieuwe ouders gemeld hebben, tijd om te gaan stoppen. Wij willen 

hen alvast heel erg bedanken voor de tijd en energie die ze in de MR hebben 

gestopt. De nieuwe leden zijn Margerita Kroon, Anneke Smits en Mariska van 

Rheenen. Margerita en Anneke stellen zich hieronder alvast voor. 

 

Ik ben Margerita, moeder van Zack uit groep 4. 

Sinds vorig schooljaar gaat Zack op ’t Puzzelstuk naar school. 

In het dagelijks leven werk ik als SKJ-geregistreerde 

zorginhoudelijkcoördinator en persoonlijk begeleider bij Cosis bij 

het Logeerhuis voor (ernstig) meervoudig beperkte kinderen in 

Meppel. Vorig jaar maart heb ik mijn opleiding HBO Social Work 

afgerond en mijn afstudeerproject ging over (passend) 

onderwijs. Hierdoor heb ik nu wat tijd over. Daarnaast vind ik 

het belangrijk om actief betrokken te zijn bij school en om goed 

op de hoogte te blijven, zodoende heb ik me aangemeld voor 

de MR. 

Heb je een vraag of wil je iets delen? Benader me gerust! 

 

 

Vanaf dit schooljaar zal ik plaatsnemen in de MR. Daarom zal ik 

mij even kort voorstellen in deze nieuwsbrief.  

Mijn naam is Anneke Smit en ik ben samen met Ludo trotse 

ouders van onze dochters Merel (groep 5) en Lieke (1 jaar).  

Door mijn werk als fulltime leerkracht basisonderwijs heb ik 

overdag geen tijd om op school te zijn, maar door deel te 

nemen aan de MR (als secretaris) hoop ik toch een goede 

bijdrage te kunnen leveren aan 't PuzzelsTuk. Ik vind het 

namelijk belangrijk om ook vanuit de kant van de ouders mee 

te denken over de ontwikkelingen van de school.  

Mochten er van uw kant vragen of opmerkingen zijn voor de 

MR, dan hoor ik dat graag, zodat ik deze mee kan nemen naar 

de eerstvolgende MR-vergadering. Ik heb er in ieder geval heel 

veel zin in!  

 



 

 

Vragen? 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Jacqueline Driezen 


