Tuk, 5 juli 2019

Dinsdag 9 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli
Maandag 26 augustus

Vrijwilliger bedankmiddag (na schooltijd)
Laatste schooldag
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Stand van zaken nieuwbouw
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 juli
a.s. wordt o.a. het raadsvoorstel: ontwikkeling
vastgoed Tuk besproken. Het stuk wordt als
aparte bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd.
Hierin vindt u de meest actuele informatie over de
stand van zaken rondom de nieuwbouw plannen
van onze school.
Groepsbezetting 2019-2020
In de nieuwsbrief van 5 juni hebben we u geïnformeerd over de groepsbezetting van het
komende schooljaar. Op het moment van delen waren er nog twee plekken niet ingevuld. In de
afgelopen weken zijn we op zoek gegaan naar nieuwe collega’s. Vanaf augustus komt Manon
Hulleman ons team versterken. Zij komt woensdag en donderdag in groep 3/4 en gaat samen
met juf Francina deze groep het komende schooljaar begeleiden. Juf Manon heeft
donderdagmiddag jl. al kennisgemaakt met de kinderen. Van harte welkom juf Manon.
Juf Jacquolien Sleurink komt tot de kerstvakantie juf Jolien
vervangen als zij met zwangerschapsverlof gaat. Juf
Jacquolien is een ervaren onderbouwleerkracht en heeft in
de afgelopen jaren al op meerdere Catentscholen
langdurige vervangingen gedaan. Ook juf Jacquolien heeft
afgelopen week al een dagje meegedraaid om de kinderen
en de werkwijze bij de kleuters alvast te leren kennen. Van
harte welkom juf Jacquolien.
Zoals u weet is juf Jacqueline het afgelopen jaar vanwege ziekteverlof deels afwezig
geweest. Zij is dit schooljaar (deels) vervangen door juf Annemarie Frederiks. Na de
zomervakantie zal juf Jacqueline weer het vaste aanspreekpunt zijn voor onze school. Juf
Annemarie zal juf Jacqueline (zolang als nodig) nog vervangen op de Don Bosco. Voor onze
school zal juf Annemarie haar werkzaamheden na de zomer dus beëindigen. We willen de juf
hartelijk danken voor haar inzet in het afgelopen schooljaar.
Laatste werkdag juf Nina en juf Nienke
Op woensdag 10 juli werkt juf Nienke voor het laatst op het PuzzelsTuk. Na de zomervakantie
heeft zij een baan gevonden in de buurt van haar woonplaats. Als ouder kunt u dus komende
week na schooltijd nog even langslopen om afscheid van de juf te nemen.

Juf Nina zal donderdag 11 juli voor het laatst als juf van groep 3 aanwezig zijn. U kunt haar
dus woensdag of donderdag nog even de hand schudden.
Beide juffen willen we bedanken voor hun inzet van dit jaar en/of de afgelopen schooljaren
voor onze school. We wensen jullie veel succes toe met de nieuwe uitdagingen waar jullie na
de zomervakantie zullen starten.
Nieuws vanuit de MR
Tijdens de MR vergadering van 1 juli jl. zijn o.a. de schoolgids 2019-2020 en het
vakantierooster van 2019-2020 van een positief advies voorzien. We hebben op gepaste
wijze afscheid genomen van Marjon Otten. We zijn Marjon zeer erkentelijk voor de tijd en
energie die ze voor onze school beschikbaar heeft gesteld als MR lid in de afgelopen jaren.
Het is ook fijn om te kunnen melden dat er een nieuwe ouder beschikbaar is om Marjon haar
plaats in de oudergeleding in te nemen. Sandra Murgia (moeder van Ambra uit groep 4)
heeft aangegeven graag een rol te willen spelen in onze MR. Welkom!
Vakantierooster 2019-2020
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Juni vakantie (inclusief 2e Pinksterdag)
Zomervakantie
Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)

data
21 oktober – 25 oktober 2019
23 december – 3 januari 2020
17 februari – 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april – 8 mei 2020
21 mei en 22 mei 2020
1 juni – 5 juni 2020
6 juli – 14 augustus 2020

Woensdag 4 september 2019

hele dag

Maandag 7 oktober 2019

hele dag

Donderdag 5 december 2019

alleen de middag

Vrijdag 20 december 2019

alleen de middag

Maandag 24 feb 2020

hele dag (sluit aan op voorjaarsvakantie)

Donderdag 9 april 2020

hele dag (sluit aan op Paasweekend)

Dinsdag 14 april 2020

hele dag (sluit aan op Paasweekend)

Vrijdag 12 juni 2020

Hele dag (vrijdag na A4 daagse)

Vrijdag 3 juli 2020

Hele dag (dag voor de zomervakantie)

