Tuk, 5 juni 2019

Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni
Vrijdag 21 juni
Woensdag 26 juni
Vrijdag 28 juni
Dinsdag 2 juli en donderdag 4 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli
Maandag 15 juli t/m vrij 23 augustus

Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Pinkstervakantie
Vrije dag
Schoonmaakavond O t/m Z
Rapport mee
Oudergesprekken
Laatste schooldag
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Zomervakantie

Stand van zaken nieuwbouw
In de vorige nieuwsbrief hebben we u een update gegeven van de laatste stand van zaken
m.b.t. de nieuwbouw. Op dit moment kunnen we u geen nieuwe informatie verstrekken. We zijn
nog steeds in afwachting van een bericht vanuit de gemeente m.b.t. de definitieve verhuizing
van de scouting naar een nieuw terrein. Zodra dit proces is afgerond kunnen we stappen
maken want vanuit school ligt er een plan van aanpak klaar om morgen te kunnen starten met
de bouw van onze nieuwe school.
Nieuws vanuit de MR
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen jaren heb ik als ouder actief zitting genomen in de MR van ’t PuzzelsTuk, eerst
als secretaris en sinds 2017 als voorzitter.
Ik heb van dichtbij mogen meemaken dat onder begeleiding van Piet Stuivenvolt de
inspectieresultaten van de school weer naar status voldoende zijn gegaan.
De stijgende lijn is vervolgens onder de huidige leiding van Age Jan Hut verder uitgebouwd.
Ook was het enerverend om als lid van de oudercontactgroep namens de MR in het hele
proces deel te nemen om de school in Tuk te behouden, dat is ons samen gelukt!!
Naast de MR van school heb ik inmiddels andere vrijwilligerstaken opgepakt en het wordt dan
nu ook tijd dat ook andere ouders de gelegenheid krijgen om zitting te nemen in de MR.
Daarom neem ik aan het einde van het schooljaar 2018-2019 afscheid van de MR.
Ik kan iedereen aanbevelen om als ouder een periode deel te nemen aan de MR;
Het geeft je nog meer inzicht in hoe het onderwijs voor onze kinderen georganiseerd
wordt.
Je hebt inspraak in bepaalde zaken.
En; je kunt zelf input geven om de school naar een nog hoger plan te tillen samen met
de andere MR collega’s.
Het kost je niet veel tijd, maar brengt wel betrokkenheid.
Met vriendelijke groet, Marjon Otten

Gezocht: MR ouder
Door het vertrek van Marjon Otten komt er een plaats vrij in de oudergeleding van de MR.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die deze plek graag willen invullen. Heeft u vragen dan
kunt u bij één van de huidig MR leden terecht. Vanuit de
oudergeleding zijn dat Marjon Otten en Erwin Quax en vanuit
het team zijn dat juf Annelies en juf Maaike. U kunt bij één van
bovenstaande personen uw belangstelling kenbaar maken. Ook
kunt u een mailtje sturen naar mr.puzzelstuk@catent.nl. Mochten
er meerdere ouders belangstelling hebben om zitting te nemen
in de MR dan zullen er t.z.t. verkiezingen worden georganiseerd. Indien nodig wordt u
daarover dan verder geïnformeerd. We zien uw belangstelling graag tegemoet uiterlijk
maandag 17 juni.
Groepsbezetting 2019-2020
Afgelopen maand hebben we met elkaar gesproken over de verdeling
van de leerkrachten over de groepen in het komende schooljaar.
We zijn tot de volgende verdeling gekomen:
Groep 1/2: juf Jolien en juf Maaike
Groep 3/4: Juf Francina en vacature
Groep 5/6: Juf Maaike en juf Annelies
Groep 7/8: meester Leon
Zoals u ziet hebben we in groep 3/4 een vacature naast juf Francina. Juf Nina gaat ons na de
zomervakantie verlaten. Zij heeft een nieuwe werkplek gevonden op de kwadraatafdeling
van Accrete. Wij wensen juf Nina hier een goede start en een fijne tijd toe. We zullen u later
informeren over het afscheid van juf Nina van ’t PuzzelsTuk. We zijn momenteel op zoek naar
een nieuwe juf/meester om ons team na de zomervakantie weer compleet te maken. Ook voor
het zwangerschapsverlof van juf Jolien (zomer- tot kerstvakantie) zijn we op dit moment op
zoek naar een nieuwe meester/juf. In aansluiting op bovenstaande informatie hebben we ook
gesproken over de inzet van de werkdrukgelden voor het komende schooljaar. Afgelopen jaar
hebben we deze gelden ingezet om alle leerkrachten een aantal dagen uit de groep te
roosteren. Tijdens deze dagen kunnen de leerkrachten de administratie bijwerken, lessen
voorbereiden en scholingsactiviteiten volgen. Het team heeft besloten om deze werkwijze ook
voor het komende schooljaar in te zetten.
Rapport
We missen van een aantal leerlingen de rapporten nog. Willen jullie deze z.s.m. (laten)
inleveren bij de groepsleerkracht?

