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Agenda
Datum
07-07-2021
09-07-2021
12-07 t/m 2008-2021
23-08-2021
01-09-2021
Wk 36 en 37
08-09-2021
30-09-2021
15-10-2021

Activiteit
Oud papier
Laatste schooldag, leerlingen om 12 uur vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag – we mogen weer!
Oud papier
Startgesprekken met ouders
Studiemiddag team, leerlingen om 12 uur vrij
Studiemiddag team, leerlingen om 12 uur vrij
Margedag, leerlingen vrij

NIEUWS vanuit TALENTVOL IKC

Vanuit het ministerie krijgen we extra financiële middelen
(Nationaal Plan Onderwijs, NPO) voor scholing en/of
materialen aan te schaffen of een extra leerkracht in te
zetten. Onze plannen hiermee zijn gericht op het
versterken van onze lessen door het geven van nog
betere instructies. We gaan hierin een verdiepingsslag
maken met behulp van training en coaching door een
expert.
Daarnaast gaan we een verbetercultuur in de school
creëren waarin we leren met en van elkaar. Dit onder
begeleiding van Stichting Leerkracht. Het doelgericht
werken door continu verbeteren staat hierin centraal. Het
maken van concrete haalbare doelen, de weg er naartoe
en het vieren als het gehaald is. Eerst leren we dit als
team, daarna zal het ook in de groepen gebruikt worden.

Beste ouders / verzorgers,
We zijn volop het schooljaar aan het afronden.
Gisteravond was de eindfilm van groep 8, vrijdag ronden
zij hun basisschooltijd bij ons op school af.
Donderdag hebben we met de leerlingen een speelse,
actieve dag om het schooljaar af te sluiten. Vrijdag begint
om 12 uur de vakantie voor de leerlingen. Wij ruimen
daarna de school nog verder op en sluiten ’s middags de
deur. Met het team nemen we deze week afscheid van
Tanja (groep 1/2), Robert (groep 7/8) en van Geesje (IB).
Zij zullen na de zomer niet meer bij ons op school
werkzaam zijn.
Tanja, Robert en Geesje, enorm bedankt voor jullie
inzet in onze school!
Na de zomer start Mirjam van der Meijden als directeur
van onze school. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij
zich aan u voor.

We willen ook in alle groepen aan het werk met ‘The Grey
of the Day’ en meer aandacht voor het ontwikkelen van
executieve functies.

Mirjam, van harte welkom op IKC Pieter van Thuyl.
Afgelopen week heb ik met de MR de plannen voor
komend schooljaar doorgesproken. We gaan met mooie
ontwikkelingen aan de slag.
We hebben in de analyses van de IEP-toetsen gezien dat
onze leerlingen door het thuisonderwijs tijdens de
lockdown niet minder hebben geleerd dan andere jaren.
Wel denken we dat we ze nog beter kunnen begeleiden in
hun ontwikkeling.
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U ziet het, we zijn en blijven een school volop in
ontwikkeling om de talenten van onze leerlingen optimaal
te ontwikkelen!
We wensen u en uw gezin een heel fijne zomervakantie
en tot ziens in augustus!
Namens team IKC Pieter van Thuyl,
Anouk de Bree

Voor deze week blijven de regels van de versoepelingen
nog even gelden. Ook hanteren we de beslisboom nog.
Bij klachten helaas nog steeds geen school en testen voor
zowel personeel als leerlingen.
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Het kan zomaar zijn dat er nog broertjes/zusjes van de
huidige leerlingen binnenkort 4 jaar worden en zullen
instromen. Denkt u er nog even aan om deze aan te
melden, het liefst nog voor de zomer! Zo weten wij op
hoeveel leerlingen we kunnen rekenen.

VAKANTIES 2021-2022: reminder

CORONA
Wat de situatie na de zomer is rondom corona, is op dit
moment niet bekend. We streven ernaar dat we in de
laatste vakantieweek hierover u nog een bericht sturen
met de actuele regels en afspraken.
We hopen u toch na de zomer weer te ontmoeten in de
school. Samen kijken en spreken over wat goed is voor
onze leerlingen. U informeren over wat we doen en hoe
we dat aanpakken. Ook uw (soms kritische) mening
horen, live tijdens een informatieavond of een
koffieochtend. We hopen dat we dit zo snel mogelijk weer
kunnen organiseren. De data zullen we bekend maken na
de zomer, zodra we weten óf en welke coronarestricties er
nog blijven.

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders,
Graag stel ik me even voor. Ik ben Mirjam van der
Meijden en zal vanaf het nieuwe schooljaar gaan werken
als IKC-directeur voor de Pieter van Thuylschool en de
Wenteling.
Ik woon met veel plezier in De Wijk samen met mijn
partner.
Ik heb jarenlang binnen de stichting OOZ in Zwolle en
omgeving gewerkt. Ik ben in 1998 gestart als leerkracht,
daarna heb ik als Ib-er gewerkt en vervolgens als
(adjunct) directeur. Ik kom niet uit het onderwijs en ben
voor 1998 o.a. werkzaam geweest binnen de
kinderopvang.
De laatste zes jaren ben ik als directeur van een
groeiende school (400 leerlingen) in de wijk de Aa-Landen
werkzaam geweest. Dit heb ik met veel plezier gedaan.
Dit voorjaar viel mijn oog op de vacature van meerschools
IKC- directeur. Voor mij de ideale combinatie van mijn
werkervaring binnen de kinderopvang en het onderwijs en
ook nog in Drenthe!
Ik heb er bijzonder veel zin in en hoop u snel te
ontmoeten na de zomervakantie.
Mirjam van der Meijden
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OUD PAPIER 2021-2022
Het rooster oud papier 2021-2022 is bekend. Via de link
rooster oud papier 2021-2022 krijgt u toegang en kunt u
uw beurt alvast noteren in uw eigen agenda.

Zodra het blad klaar is wordt het u toegezonden. Wij
streven er naar dit blad uiterlijk in de laatste vakantieweek
bij u te “bezorgen”.
Onderstaand ook alvast het gymrooster:

Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school
Datum 01-09-2021
Bert Klok
Willem Gropstra
Henk Bosscha
Mariska Brinks
3e auto: André Bakker – Aaldert Bos
Reserve: Johan Sipma en Sander Meilof
Indien u niet kunt zoals aangegeven op het rooster mag er
onderling worden geruild. Dit graag wel even doorgeven
aan Tineke 06-24208386

De ouderraad bedankt alle mensen die actief zijn geweest
rondom het oud papier halen in het schooljaar 2020-2021!
Fijn dat dit toch allemaal weer is gelukt en fijn dat we met
de opbrengst ons IKC en daaraan verbonden de
leerlingen en het team financieel kunnen ondersteunen bij
een aantal activiteiten.

Wijziging e-mailadres en URL website
Met ingang van het nieuwe schooljaar wijzigt ons
algemene e-mailadres en de URL van onze website.
U kunt ons vanaf dan online vinden op:
www.ikcpietervanthuyl.nl
en een e-mail sturen naar:
info.ikcpietervanthuyl@kitsprimair.nl
Informatieblad 2021-2022
Momenteel wordt hard gewerkt aan het invullen van het
informatieblad 2021-2022.
U bent reeds op de hoogte gesteld van de formatie en het
vakantierooster vindt u in deze Ditjes en Datjes ook nog
een keer.
De margedagen IKC Pieter van Thuyl zijn nog niet
allemaal bekend, dit wordt nog ingevuld.

GEZOCHT:
VERKEERSOUDER
–
HERHALING
OPROEP
Als basisschool hebben wij de licentie waarmee wij laten
zien dat wij aandacht besteden met de leerlingen aan
veilig verkeersgedrag; het Drents Verkeerslabel.
Om deze licentie te behouden moeten we als school een
verkeersouder hebben. Jaquelien Havinga is dat voor
onze school. Haar dochter neemt aan het eind van dit
schooljaar afscheid van onze school. Daardoor stopt ze
als verkeersouder. Wij zijn op zoek naar een ouder die
deze taak over wil nemen. Het zou ook een
samenwerking van 2 ouders mogen worden.
De verkeersouder coördineert o.a. de jaarlijks
terugkerende verkeersactiviteiten zoals de fietscontrole en
het praktijkexamen.
Mocht u meer informatie hierover willen, dan kan dat via
Jaquelien. Haar contactgegevens zijn op te vragen via
school.
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Outdoor-BSO voor kinderen van 7 tot 13 jaar
Vindt uw kind het fijn om na een drukke dag op school
lekker buiten uit te waaien? Dat kan bij de Outdoor-BSO
van Kits Primair in Beilen. De Outdoor-BSO is een
buitenschoolse opvang die in het teken staat van actieve,
uitdagende en avontuurlijke buitenactiviteiten. Waar
professionals een uniek programma aanbieden op het
gebied van sport, professionals een uniek programma
aanbieden op het gebied van sport, spel, avontuur,
techniek, creativiteit en leven in de natuur.

Summerbreak
Op woensdag 14 juli van 10.30 tot 15.30 uur, organiseert
het team Gezond in Midden-Drenthe een sport- en
spelactiviteit in Westerbork, genaamd SUMMER BREAK
met een megastormbaan, een springkussen en diverse
spellen.
Kinderen tot 12 jaar zijn van harte welkom.

Wilt u meer weten over de Outdoor-BSO? Meer informatie
vindt u in de link flyer BSO en op onze website:
www.kitsprimair.nl/outdoor-bso.

Ingekomen/bijlagen
Doortrappen
In de zomervakantie gaat het project van start ‘De
Zomerchallenge in Drenthe’. Dit is een leuk
fietsstimuleringsproject voor grootouders en hun
kleinkinderen.
Meer informatie vindt u in de link Doortrappenzomerchallenge

Het team van IKC Pieter van Thuyl wenst
iedereen een heel fijne, ontspannen
zomervakantie, ieder op zijn, haar, hun eigen
manier!
Geniet er van!

Voor kinderen is het erg belangrijk dat ze ook in de
vakantie blijven fietsen, zodat ze ervaring op doen in het
verkeer en hun fietsvaardigheid blijven oefenen.
Deelnemende
families
ontvangen
hun
eigen
Zomerchallenge boek als ze zich opgeven via:
www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe .
Misschien leuk als meerdere leerlingen uit een groep zich
opgeven, zodat bij de start van het nieuwe schooljaar
leuke verhalen en behaalde challenges besproken kunnen
worden.
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