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Nieuwsbrief  Talentvol IKC  Pieter van Thuyl 

 nr. 3 – 12-12-2023  

Agenda  

Datum Activiteit  

21-12-2022 Kerstviering 

23-12-2022 Leerlingen om 12 uur vrij 

26-12-2022 t/m 
06-01-2022 

Kerstvakantie 

16-01-2023 Peutermeespeelochtend 

04-01-2023 Oud papier (in kerstvakantie!) 

16-01-2023 t/m 
03-02-2023 

IEP toetsen 

01-02-2023 Oud papier 

10-02-2023 Margedag, alle leerlingen vrij 

13-02-2023 Peutermeespeelochtend 

13-02-2023 t/m 
24-02-2023 

Oudergesprekken 

25-02-2023 t/m 
05-03-2023 

Voorjaarsvakantie 

 
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school 

 

Oud papier januari en februari 2023   

04-01-2023 (Kerstvakantie): 
Richard Grit                  Marc Luning 
Edward Warnders        Sander Meilof 
 

01-02-2023: 
Henk Meilof                  Robert Pomper 
Casper Brinkman         Hielke Jensma 

 
 
AANWEZIGHEID DIRECTIE 
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NIEUWS VANUIT TALENTVOL IKC:  
 
Bezetting groep 1-2 
Juf Mariska gaat met ingang van januari 2023 een dag 
minder werken. Zij zal haar dag voor groep 1-2 daardoor 
niet meer kunnen invullen. Gelukkig kan juf Sietske één 
dag voor groep 1-2 werken. Dit zal per januari ingaan op 
de woensdagen. Juf Sietske werkt op donderdag en 
vrijdag voor groep 6-7-8. Zij is al een bekend gezicht voor 
de kinderen van groep 1-2.  
 
De bezetting voor groep 1-2 ziet er dan per 9 januari 2023 
als volgt uit:  
Maandag: juf Helma  
Dinsdag: juf Helma  
Woensdag: juf Sietske  
Donderdag: juf Helma  
Vrijdag: juf Helma  
 

 

 

 

 

 

 

Peutermeespeelochtend  

Maandag 16 januari en maandag 13 februari verwelkomt 

ons IKC graag uw peuter!  

Is uw peuter 2 of 3 jaar of kent u iemand met een peuter 
van die leeftijd? Wees dan van harte welkom om bij juf 
Helma in de klas te komen sfeerproeven, spelen en fruit 
eten.  
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit 
en drinken meegeven in een rugzak/tas. 
Vooruit aanmelden wordt zeer op prijs 
gesteld.  Dit kan via mail naar 
helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of 
een bericht aan Helma via parro of app.  
 

Peutermeespeelochtend 

mailto:info.ikcpietervanthuyl@
http://www.ikcpietervanthuyl/
mailto:helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl
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Resterende margedagen 2022-2023  
Uw kind is nog vrij op:   
Vrijdag   10-02-23  
Donderdag   06-04-23  
Dinsdag  30-05-23  
Vrijdag   23-06-23  
Op de margedagen zijn de leerlingen vrij, maar werkt of 
studeert het team.  
 
 

 
 
Donker buiten?  Licht 
aan en gaan!  

 
 

Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter 
en donkerder worden. Fietsverlichting is dan extra 
belangrijk. Heb jij je fietsverlichting al gecheckt? Op 
www.lichtaanengaan.nl vind je een handige checklist om 
te kijken of jouw fietsverlichting in orde is. Zo fiets je veilig 
naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en andere 
leuke afspraken. En je voorkomt ook nog eens een boete. 
Donker buiten? Licht aan en gaan!  
Op www.lichtaanengaan.nl vind je ook andere handige 
tips over fietsverlichting. Wist je bijvoorbeeld dat extra 
verlichting, zoals knipperende lichtjes en fietsslingers in je 
wiel, niet is toegestaan?  
Met vriendelijke groeten,  
Hielke Verbree en Karin Pasjes (regio-coördinatoren 
verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding)  
Sinterklaasfeest:  
Sinterklaas heeft samen met zijn vier Pieten ons IKC 
bezocht. De kinderen konden onder leiding van vele 
hulpouders meedoen aan het spelletjes circuit.  
Sinterklaas bezocht samen met zijn Pieten alle groepen. 
In de bovenbouw konden de kinderen genieten van de 
prachtige surprises en werden er mooie gedichten 
voorgelezen.  
Dankzij de hulp van vele ouders, de ouders van de 
ouderraad, Sinterklaas en de Pieten en de leerkrachten 
die in de Sinterklaas commissie zaten kunnen we 
terugkijken op een geslaagde dag!  

 
 
 
Spelen op het plein en in de pannakooi na schooltijd:  
Na schooltijd wordt er op het schoolplein en/of in de 
pannakooi gespeeld, een mooie speelomgeving. Meestal 
wordt er gezellig met elkaar gespeeld maar helaas gaat 
het niet altijd goed. 
Leerkrachten krijgen dit dan een dag later te horen van de 
kinderen. Sommige kinderen gaan daardoor met een 
onveilig gevoel naar school.  
 
 

Langs deze weg vragen wij u om uw verantwoordelijkheid 
hierin te nemen. U zou bijvoorbeeld aan uw kind kunnen 
vragen, als het thuiskomt, hoe het spelen ging, wat ging er 
goed en wat ging misschien wat minder goed? En wat zou 
je dan kunnen doen als het wat minder goed ging. Op 
school wordt dit na de pauzes soms ook zo besproken. 
We leren de kinderen om op een fijne manier met elkaar 
om te gaan. Onder schooltijd zijn als school 
verantwoordelijk voor de kinderen en zoeken we naar 
oplossingen als er iets mis is gegaan tussen leerlingen 
onderling. Na 14.00 uur ligt die verantwoordelijkheid bij 
ouders/verzorgers.  
Zo zorgen we met elkaar dat er op een 
plezierige manier gespeeld kan worden 
tijdens en na schooltijd! Alvast dank 
voor uw begrip en medewerking.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s 
die het leuk vinden om een pleinwacht tijdens de grote 
pauze te lopen van 12.00-12.30 uur. De pleinwacht kunt u 
op een vaste dag lopen, maar als u af en toe een 
pleinwacht kunt lopen is dit ook prima. Alle hulp is 
welkom!  
Een leuke bijkomstigheid is dat er een vergoeding van 
€ 5,00 per keer tegenover staat.  
  
U kunt zich aanmelden bij Mirjam van der Meijden  

 
 
 
 
 

Pleinwacht gezocht 

mailto:info.ikcpietervanthuyl@
http://www.ikcpietervanthuyl/
http://email.mg.veiligbereikbaardrenthe.nl/c/eJwNjUEKxCAUQ09Tl6J-tXbhYjZzj69-WzutDFbG648QQngkhLy0dt2EkAJY8mbLihUPoFcnrMZIkDNohSglZGc3wiQxLFo8o-TOd6rUsFNihzfBoKbgnFGrS84FcCDmIuYZU0zs8kfv3wVei3pPjTH4VeLRESvVfTqv1-Ss-bu0E2_-myhR4zeVM1Gdr5_Sn28rN5Y2y39o5DtL
http://email.mg.veiligbereikbaardrenthe.nl/c/eJwNjUEKxCAUQ09Tl6J-tXbhYjZzj69-WzutDFbG648QQngkhLy0dt2EkAJY8mbLihUPoFcnrMZIkDNohSglZGc3wiQxLFo8o-TOd6rUsFNihzfBoKbgnFGrS84FcCDmIuYZU0zs8kfv3wVei3pPjTH4VeLRESvVfTqv1-Ss-bu0E2_-myhR4zeVM1Gdr5_Sn28rN5Y2y39o5DtL
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Eten drinken: 
Gezond eten en drinken is 
voor alle kinderen belangrijk. 
Via gezonde voeding 
(basisvoeding) krijgen 
kinderen voedingsstoffen 
binnen die van belang zijn 
voor een gezonde groei en 
ontwikkeling en kunnen 
kinderen zich beter concentreren.   
Duurzaamheid   
Vooral wanneer kinderen water uit de kraan drinken in 
plaats van pakjes drinken, scheelt dit veel 
verpakkingsmateriaal en dus afval. Ook bespaar je zo op 
productie en vervoer.   
Kosten:   
Het meegeven van een voorverpakte koek en een pakje 
drinken is minstens zo duur als een stuk fruit of groenten 
van het seizoen.  
  
Doet u ook mee? Samen gaan we voor gezonde voeding 
en een beter milieu!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via de link oud papier kunt u kijken wanneer u staat 
ingeroosterd.  Alvast hartelijk dank voor uw inzet. 
 
Nog even de “spelregels”: 
*Graag tussen 18.15 uur en 18.20 uur aanwezig zijn bij 
school 
*Advies: draag handschoenen 
*Om 18.30 uur beginnen we met papier halen 
*Onderling ruilen is natuurlijk toegestaan, maar laat dit 
even weten aan de coördinator 
*coördinator is Tineke, 06 24208386 
*Het rooster oud papier vindt u ook op de website van de 
school. 
 
De ouderraad wenst u fijne, gezellige feestdagen en 
een goede start van het nieuwe jaar.   

 

 
 
 
 
 
 

Het team van IKC Pieter van 
Thuyl wenst u en uw 

kinderen een heel fijne 
kerstvakantie en een 

gelukkig 2023!!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen / Ingekomen: geen 

Van de Ouderraad  

mailto:info.ikcpietervanthuyl@
http://www.ikcpietervanthuyl/
https://kitsprimair.nl/pietervanthuyl/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/rooster-oud-papier-2022-2023-pvt.pdf

