
 

Nieuwsbrief d.d.03-12-2021 

 

Een mooie luchtfoto gemaakt met een drone. (Gemeente Steenwijkerland) 

Benoeming nieuwe directeur OBS De Punter 

Na een zorgvuldige procedure is er een nieuwe directeur benoemd voor OBS De Punter. 

Heel fijn en belangrijk voor ons allemaal. Bijgevoegd een brief van Wim Bok, bestuurder 

van Stichting Op Kop. 

Logo 

Ons nieuwe logo is klaar!! Het is erg mooi geworden en we zijn er heel blij mee. Voor de 

kerstvakantie gaan we het laten zien aan kinderen en ouders.  

Inrichting OBS de Punter 

We hebben i.s.m. Eromes Marko hard gewerkt aan de voorbereiding voor de inrichting 

van onze nieuwe school. Naar aanleiding van onze visie en onze wensen is er in de studio 

van Eromes Marko een ontwerp gemaakt voor alle ruimtes. Aanstaande dinsdag wordt dit 

gepresenteerd. Alles wordt nieuw! We zijn erg benieuwd! 

 



Dbos, de bieb op school 

Op het Leerplein komt een bibliotheek voor de groepen 4 t/m 8. Groep 3 is een 

specifieke groep, zij hebben hun boeken die horen bij het aanvankelijk lezen in de groep. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de kleutergroepen. 

We hebben een subsidie van €2250 ontvangen en we worden begeleid door iemand van 

de bibliotheek. We hebben de bestaande bibliotheek al zelf gesaneerd. Zij gaat dat nog 

een keer doen, zodat we een kwalitatief goede bibliotheek hebben. Er is ook geld 

gereserveerd om onze bieb voor alle groepen goed aan te kunnen vullen. 

In januari wordt een nulmeting bij kinderen (5 t/m 8) en medewerkers gedaan om de 

huidige situatie vast te stellen en de gewenste situatie in kaart te brengen. 

Sinterklaasfeest 

Ondanks alle beperkingen hebben we vandaag een geweldig Sinterklaasfeest gehad in de 

groepen 1 t/m 8. Via social schools laten de leerkrachten u meegenieten.  

Op locatie Zuid werden Sint en zijn Pieten gebracht door een prachtige, oude 

brandweerauto. Dat werd erg gewaardeerd. 

Sint, Pieten, commissie dorp, commissie school OR en alle medewerkers hartelijk 

bedankt voor jullie inzet voor onze kinderen. Vanuit de OR kreeg elke groep een mooi 

groepscadeau. 

Kerstviering 

Een kerstviering na 17.00 mag niet. De commissie heeft besloten om op vrijdagmorgen 

24 december een kerstontbijt de organiseren, natuurlijk met de geldende coronaregels. 

De kinderen zijn donderdag en vrijdag om 12.00 vrij. (zie Planner) 

De gangen worden maandagavond door de OR in kerstsfeer gebracht. Alvast hartelijk 

bedankt! 

Schoolkrant 

Op de Noorderschool hadden ze een prachtige, professionele schoolkrant. Dit werd 

verzorgd door Evert van Dijk, Jeroen Smit en Willem Mulder. Na goed overleg is in het 

team en de MR is besloten dat we hiermee gaan stoppen. Evert, Jeroen en Willem, maar 

natuurlijk ook alle adverteerders willen we natuurlijk heel hartelijk bedanken voor hun 

enorme inzet en bijdrage. Dat is enorm gewaardeerd. Vandaag is bij alle drie een mooi 

boeket bezorgd. 

 

 

 



Rabo Support, Actie Plus en Jantje Beton 

 

 

Acties ten bate van ons nieuwe schoolplein: 

De actie van de Plus heeft €2010,00 opgebracht! Geweldig! Daar zijn we heel erg blij 

mee! Het is voor de pannakooi en twee basketbalpalen voor het nieuwe schoolplein. We 

willen Willem (Plus) natuurlijk heel erg bedanken voor deze mooie actie! Dat geldt 

natuurlijk voor iedereen die hieraan bijgedragen heeft. 

Jantje Beton: Groep 8 heeft hiervoor erg hun best gedaan. Complimenten. Het heet 

€411,00 opgebracht en zoveel hebben we nog nooit bij elkaar gekregen. Ook dank voor 

alle gulle gevers. We hebben ook een subsidie ingediend bij Jantje Beton, dat kan alleen 

maar wanneer je ook met de actie meedoet. Binnenkort horen we daar meer van. 

Rabo Support: €686,78 Alle stemmers hartelijk bedankt! 

In totaal €3107,78!!  

Locatie Noord: 

Salverda bouw is gestart met renovatiewerkzaamheden. Dit gaan ze doen in de 

Sportlaan, De Berken, De Wilgen en De Elzen.  

Voor de Wilgen zal dit zijn van 11 januari 2022 t/m 14 april 2022.  

  

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van de opruimactie die gaat plaatsvinden vanaf 

vrijdag 10 december t/m maandag 13 december. 

De container wordt geplaats op de parkeerplaats naast de Wilgen 18. (dit is dus dicht 

bij de school)  
  

Salverda Bouw 



Nieuwsbericht Oud papier 2022! 

 

Na 11 december is dit helaas verleden tijd. Aan een bijzondere traditie komt een einde. 

Sinds jaar en dag halen de scholen het oud papier op in Giethoorn. Helaas heeft de Rova 

(en de gemeente Steenwijkerland ) besloten om te stoppen met vrijwilligers. Hierover 

zijn al meerdere gesprekken gevoerd. De uitkomst is dat tot 2025 de school een 

contract heeft met de Rova, tot die tijd krijgen we nog een vergoeding. Hiervoor hoeven 

(mogen) we niet meer helpen bij het ophalen van het oud papier. 

De Rova zal de inwoners van Giethoorn informeren over de komende veranderingen. De 

Rova heeft in ieder geval aangegeven dat de bootroute vervalt. De inwoners aan de 

gracht kunnen het oud papier aan de weg zetten. Tevens geeft de Rova aan dat de 

inzamel dag gaat wijzigen. Helaas hebben we niet meer informatie, we raden u aan om de 

berichten van de Rova hierover af te wachten. 

De oudervereniging OBS de Punter bedankt iedereen die ooit heeft geholpen met het 

ophalen van het oud papier en dat gaat overigens vele jaren terug. 

Zaterdag 11 december 2021 is de laatste keer dat vrijwilligers van de OBS de Punter 

het oud papier ophalen in Giethoorn. 

De oudervereniging OBS de Punter 



 

We willen alle commissies oud papier, ouders en OR-en die decennialang oud papier 

opgehaald hebben in het belang van de Noorder- en de Zuiderschool en nu OBS de 

Punter ontzettend bedanken voor hun enorme inzet. De kinderen, OR, MR en 

medewerkers zijn hier heel erg dankbaar voor. Met deze belangrijke inkomsten hebben 

we veel leuke dingen kunnen doen. Gelukkig hebben we nog tot 1 januari 2025 inkomsten 

vanuit het opgehaalde oud papier.  

Verslag algemene ledenvergadering e.a. Ouderraad OBS De Punter 

Bijgevoegd.  

 
 

30-11-2021: Ouderpanel (Is verzet naar 19-01-2022) 

23-12-2021: Om 12.00 alle groepen vrij. (Zie Planner) 

24-12-2021: Om 12.00 alle groepen vrij! (Zie planner) 

Ochtend Kerstontbijt 

Vanaf 25 december t/m 9 januari kerstvakantie. 

10-01-2022: Weer naar school 

 

 


