
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 14 30-05-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Informatie over de start 
in onze prachtige, nieuwe 
school OBS De Punter 
 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan 
de afwerking van het terrein. Donderdag gaan 

we verhuizen. De komende dagen worden 
afspraken en regels voor kinderen, ouders en 

medewerkers zowel binnen als buiten steeds 
duidelijker. Voor het Pinksterweekend ontvang 

u de nodige informatie, zodat we goed kunnen 

starten.  

 

 

Afscheid Noorder- en 
Zuiderschool 
 

Meerdere mensen hebben gevraagd of ze nog 
een keer in de oude scholen mochten komen 

kijken. 

Op 9 juni van 17.00-19.00 worden beide scholen 

opengesteld. Ook vindt er een verkoop van 
kinderboeken plaats. Ook het schoolmeubilair 

en andere overgebleven dingen worden tegen 
elk aannemelijk bod verkocht. 

U kunt alleen contant betalen. Het wordt nog 

breder gecommuniceerd, maar we stellen het op 

prijs wanneer u mensen uit uw omgeving op de 
hoogte wilt stellen. 

 

 

Schoolreizen schooljaar 
2021-2022 
 
27 juni: groep 1/2 gaat met de bus naar de 

Naturij in Drachten 

27 juni: groep 3/4 gaat naar Dierenpark 
Amersfoort 

27 juni: groep 5/6 gaat naar Ponypark Slagharen 

27, 28 en 29 juni: groep 7/8 gaat op kamp naar 

Texel 

 

 

 
 

 

Wat is er de afgelopen 
week gebeurd en wat 
gebeurt er de komende 
week? 
 
 
 

− Compleet nieuwe inrichting door 

Eromes Marko. Vooraf is door een 

commissie inrichting en in overleg 

met alle medewerkers een 
inrichtingsplan gemaakt.  

− Plaatsing in elke groep van nieuwe 
borden (Touchscreen). 
Woensdagmiddag 25 mei hebben 

de leerkrachten hier uitleg over 
gekregen. Het biedt vele 

mogelijkheden. 

− Op 1 juni wordt het speellokaal 

door Jansen Fritsen helemaal 
opnieuw ingericht. 

− BSO-meubelen worden deze week 

geplaatst. 

− De speeltoestellen zijn geplaatst en 

in onze schoolomgeving zijn veel 

bomen geplant. Het is erg mooi 

geworden. 

− Alle boeken zijn voorzien van een 
sticker en worden vrijdag i.s.m. 

Harmke Smit van de bibliotheek in 
onze nieuwe kasten geplaatst. Alle 

ouders die daarbij geholpen hebben 
willen we heel hartelijk bedanken. 

− Op 2 en 3 juni zijn alle leerlingen 
vrij en gaan we verhuizen. De 

afgelopen tijd is er opnieuw veel 
opgeruimd en ingepakt. 

− Vervolgens even een paar dagen 

vrij i.v.m. Pinksteren. 

 

 

 
 

7 juni 2022 
Een zeer bijzondere dag, want dan gaan alle kinderen voor het eerst naar hun nieuwe 

school OBS De Punter aan de Beulakerweg.  

We willen deze heugelijke dag vieren op de volgende manier: 

Groep 1 t/m 4 

Alle kinderen verzamelen zich om 8.30 uur samen met hun juffen op het parkeerterrein 

achter de Plus. (Waar de bussen geparkeerd staan). Ze mogen als ze het leuk vinden 

verkleed komen. We nemen ook muziekinstrumenten mee. Ouders mogen meelopen 

naar de nieuwe school, maar kunnen niet mee naar binnen. Deze dag is voor de 

kinderen en hun meesters en juffen. Natuurlijk gaan we de school ook openen. De OR 

zorgt voor een leuke, feestelijke verrassing. 

Groep 5 t/m 8 

Alle kinderen verzamelen zich op het voetbalveldje met de gele doeltjes in Noord en 
lopen dan verkleed (mag, hoeft niet) naar de nieuwe school. Ouders die mee willen 
lopen zijn van harte welkom. 
Samen met alle kinderen (196) en alle juffen en meesters gaan we de school openen. 
Het zou fijn zijn wanneer de kinderen deze dag zoveel mogelijk gebracht zouden 
kunnen worden. (achterblijven van fietsen) Lukt dit niet, dan dit graag melden bij de 
leerkracht van de groep. Dan zoeken we daar een oplossing voor. 

 
 



 

        
 

Luizen 
 
Hoofdluis is weer erg actief op OBS De Punter. Op 

beide scholen is na de meivakantie gecontroleerd. 
We willen alle ouders die ons daarbij 

ondersteunen heel hartelijk bedanken. 

 

 

Cito eindtoets 
 
De 24 kinderen van groep 8 hebben samen met 

Yvette en in de voorgaande schooljaren natuurlijk 
met de andere juffen en meesters hun uiterste 

best gedaan. Vrijdag 20 mei kregen we de uitslag. 

Het landelijk gemiddelde is 534,8 en groep 8 van 

OBS De Punter heeft daar ruim boven gescoord 
met 537,1. Ondanks Corona, fusie, samenvoegen 

groepen hebben ze uitstekend gepresteerd en 
daar zijn we erg trots op! Gezien de Corona wordt 

er kansrijk geadviseerd.  

 

 

Zelftesten  
 
We hopen natuurlijk van harte dat Corona 
wegblijft. We hebben op beide locaties nog een 

behoorlijke voorraad. De komende week geven we 
de kinderen een aantal in hun tas mee naar huis. 

 

 

Actie lege flessen Plus 
 
Heel veel kinderen en ouders hebben hun best 
gedaan om lege flessen in te zamelen voor de 

pannakooi. Het totale bedrag was €390,00. Een 
geweldig resultaat. Heel hartelijk bedankt en in 

het bijzonder Willem ter Schure van de Plus.  

 

 

Laatste keer gymbus 
 
Alweer een mijlpaal. Maandag 30 mei reed de 

gymbus voor de laatste keer. Vele jaren hebben 

we zeer prettig samengewerkt met Ten Heuvel 
Tours. We willen ze heel hartelijk bedanken met 

een mooie bos bloemen. Groep 5 t/m 8 gaat na 7 
juni op maandag en donderdag op de fiets naar de 

gym. De vrijdag blijft zoals het nu is voor groep 1 
t/m 4. 

 

Belangrijke data  
30-05 t/m 13-06: Cito groep 3 t/m 7 
02 en 03-06: alle leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 
04 t/m 06-06: Pinksteren  
07-06:  eerste lesdag in onze nieuwe school 
09-06:  17.00-19.00 uur verkoop kinderboeken en schoolmeubilair op locaties 

Noord en Zuid 
13 t/m 16-06: avondvierdaagse 
14 t/m 16-06: schoolfotograaf 
21-06:  feestelijke opening OBS De Punter 
24-06:   rapporten mee 
27-06:  schoolreis groep 1 t/m 6 
27 t/m 29-06: kamp groep 7/8 
27-06 t/m 01-07: rapportgesprekken 
30-06:  analysevergadering: alle leerlingen vrij 
01-07:  evaluatievergadering: alle leerlingen vrij 
07-07:  musical groep 8 
12-07:  afscheid Lida 
15-07:  laatste schooldag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

 

Musical 
Op 7 juli voert groep 8 hun musical op in De Meenthe. ’s Morgens hebben ze de generale  

repetitie. ’s Middags willen ze graag optreden voor groep 3 t/m 7. De avondvoorstelling is 
voor ouders, broertjes, zusjes, grootouders en andere belangstellenden.  

We hebben die middag veel vervoer nodig, vandaar alvast deze aankondiging, zodat u er 
rekening mee kunt houden. Ouders die rijden mogen bij de voorstelling aanwezig zijn. 

 

Schoolreisgeld 
Namens de penningmeester van Ouderraad Arjan Nijland: 

Binnenkort kunt u via wis-collect een nota verwachten voor het schoolreisgeld. De 
bedragen voor de verschillende groepen staan in de schoolgids. Schoolgids OBS De Punter 

 

Kom sporten bij de Sven 
Kramer Academy in 
Nijeveen!  
Vanaf maandag 9 mei gaan we los met Het SKA Zomerprogramma. In het unieke 

zomerprogramma wat bestaat uit skeeler- en sport & spellessen voor kinderen van 6 t/m 

12 jaar staat plezier centraal en leggen we de basis voor een goede schaatstechniek- en 
conditie voor de winter! Iedere week staat er een leuke les op het programma die wordt 

gegeven door onze enthousiaste instructeurs. De prijs voor het zomerprogramma is 
€50,00 voor 10 lessen. Heb je geen eigen skeelers? Geen probleem. Deze kunnen bij ons 

geleend worden voor €15,00. 

· 10 weken lang op de maandag (9 mei t/m 11 juli) 

· Elke maandag van 17:00-18:00 uur 

· Locatie: skeelerbaan Nijeveen 

· 5 lessen skeeleren, 5 lessen sport & spel 

Zien we jou daar? Opgeven kan via: https://svenkrameracademy.nl/zomerprogramma/ 

 

https://basisscholengiethoorn-live-8ff88ea12402-b2b4cc6.divio-media.net/filer_public/b9/4b/b94ba3f1-1a98-4398-a62c-7d7f55ba088f/schoolgids_2021-2022_obs_de_punter.pdf
https://svenkrameracademy.nl/zomerprogramma/
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