Tuk, 3 april 2019

Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Woensdag 8 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Vrijdag 7 juni

Koningsspelen
Groep 3/4/5 naar de Waanzinnige boomhut
in de Meenthe
Vrije dag
Goede Vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)
Meivakantie (inclusief Pasen)
GiGa Kangoeroedag (groep ½)
PuzzelsTukTheater
Hemelvaart
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

Stand van zaken nieuwbouw
Zoals u weet zijn de voorbereidingen rondom de nieuwbouw van onze school in Tuk enkele
maanden geleden van start gegaan. Hierbij een update van de stand van zaken:
1) Er komt een nieuw schoolgebouw in combinatie
met een nieuw dorpshuis.
2) De huidige locatie, Scouting Tuk, is voor alle
partijen (school, schoolbestuur, dorpshuis en
PB) de meest geschikte locatie.
3) Voor de Scouting wordt op dit moment
gezocht naar een andere locatie. Hierover
worden momenteel gesprekken gevoerd met
belanghebbende partijen. Er zit voortgang in
de gesprekken.
4) Zowel de school als het dorpshuis hebben een
programma van eisen opgesteld.
5) De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn
ook helder en duidelijk.
6) De gemeente hoopt snel een bewonersavond te organiseren om de bewoners van Tuk bij te
praten over de stand van zaken.
Nieuwe leerlingen
Van een aantal gezinnen weten we dat er nog een jonger broertje en/of
zusje (onder de 4 jaar) niet is aangemeld voor onze school. Wilt u voor deze
toekomstige leerling (alvast) een aanmeldformulier invullen en inleveren?
Alvast bedankt.
Vooruitblik 2019-2020
Achter de schermen zijn we al gestart met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Als
eerste starten we altijd met de groepsformatie. Elke school wordt bekostigd n.a.v. het aantal
leerlingen op 1 oktober in het voorafgaande kalenderjaar. Op 1 oktober 2018 telde onze

school 68 leerlingen. Op basis van dit leerlingaantal hebben we “recht” op formatie van 3,5
groepen. In overleg met het bestuur hebben we ook voor het komende schooljaar weer
formatie toegewezen gekregen voor het formeren van 4 groepen. Dit is formeel al besproken
met de MR. Na een positief advies hebben we besloten om te starten met groep 1/2, groep
3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De komende periode gaan we als team gezamenlijk kijken
naar welke leerkrachten aan deze groepen gekoppeld gaan worden. We weten dat juf Jolien
na de zomervakantie met zwangerschapsverlof zal gaan. Juf Jennifer heeft aangegeven dat
ze na de bevalling eerst gebruik zal maken van haar recht op ouderschapsverlof. Zij zal dan
medio november weer terugkeren op school. In de maanden mei/juni zullen we als team ook
evalueren hoe we dit jaar de inzet van de werkdrukgelden hebben ervaren. Vanuit deze
evaluatie maken we afspraken over de inzet voor het komende schooljaar. Vanuit de overheid
is het budget voor het komende schooljaar al
verhoogd van €155,55 naar € 220 per leerling.
Voor onze school is dus bijna € 15000
beschikbaar. De inzet van het geld wordt
bepaald door het team. Afgelopen schooljaar is
ervoor gekozen om de dagen van juf Maaike
(deels) in te zetten op de werkdrukgelden. Alle
bovenstaande zaken zullen in de komende
periode leiden tot een formatieplaatje voor het
nieuwe schooljaar. Uiteraard wordt iedereen op
de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en
besluiten.
Reminder afwezigheid juf Nina
Onze school werkt met een continurooster van 5 gelijke dagen. Dit heeft een groot aantal
voordelen. Toch lopen we af en toe tegen een nadeel aan. Onze leerkrachten worden elk
schooljaar uitgenodigd voor de zogenaamde Catentacademie. Hierbij krijgen de leerkrachten
workshops aangeboden over verschillende onderwerpen. Deze nascholing vindt altijd plaats
op woensdagmiddag (14 -17 uur) in Zwolle. Om op tijd aanwezig te kunnen zijn zal een
leerkracht om 13.15 uur moeten vertrekken. En onze schooldag loopt tot 14.30 uur. Hier
komen we dus af en toe in de knel. Op 10 en 17 april en 8 en 15 mei (allemaal woensdagen)
zal juf Nina in Zwolle 4 workshops volgen. De leerlingen uit groep 3 zijn deze
woensdagmiddagen daarom om 13.15 uur vrij i.p.v. 14.30 uur.

