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Decembermaand 
 
Wat hebben we ondanks corona een geweldige decembermaand gehad! 

We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle ondersteuning op wat 
voor manier dan ook. Binnen de mogelijkheden in deze bijzondere tijd 

hebben de kinderen een hele, fijne Sint en Kerst gehad! 

 

Primeur! 
 
Dit is onze eerste nieuwsbrief met het nieuwe 

logo in ons eigen format. We zijn er blij mee 

en trots op. Het is een samenwerking tussen 

Margriet en Lida, want het invullen is even 
wennen. 

 

 

Speeltoestellen 
 
Er is veel overleg geweest met de 
gemeente, school en Stichting Op 
Kop. (Wim Bok). Drie bedrijven 
hebben een offerte ingediend. 
Aanstaande donderdag gaan we hier 
een beslissing over nemen. 
We zijn in afwachting van een 
offerte voor de inrichting 
(meubilair) van het gebouw en van 
het speellokaal. 
 

 

Ontwikkelingen bouw 
OBS De Punter 
 
Aan de Beulakerweg 125A wordt hard gewerkt aan de realisatie van onze 
nieuwe school. Nog een aantal maanden en dan is het eindelijk zo ver! We 
kijken er erg naar uit! Helaas mogen we de bouw niet bezoeken met de 
kinderen i.v.m. de geldende coronaregels. Ook daar heeft de aannemer en 
hebben de onderaannemers te maken met Corona en de consequenties 
daarvan. Samen met de projectmanager Erik de Boer doen ze er alles aan om 
de planning te volgen. Gelukkig zijn alle materialen aanwezig en is dat geen 
struikelblok meer. Natuurlijk moet de schoolomgeving en de aanpassing van 
de Beulakerweg in maart ook nog plaatsvinden. Dat vergt een goede 
organisatie en adequate afstemming.  
 

Wis-collectie 
 
Binnenkort wordt een verzoek tot betaling 
van de ouderbijdrage gedaan. De Ouderraad 
heeft besloten dit via Wis-collect te doen.. 
 



 

        
  

 

Rapporten 
 
De inhoud van de rapporten is geëvalueerd en 
op een paar kleine punten aangepast. De 

kinderen krijgen allemaal (behalve groep 8) 
een nieuwe blauwe map met insteekhoezen. 

De oude map bleek te klein voor alle 

rapporten van groep 1 t/m 8. Ons nieuwe 
logo is toegepast in het rapport en de 

voorkant van het rapport. 

 

Cito 
 
Het bovenstaande heeft natuurlijk gevolgen voor het afnemen van de Cito- 
toetsen. Voor de leerkrachten vergt dit veel administratie en organisatie en we 
zullen met alle medewerkers kijken hoe we dit zo adequaat in het belang van de 
kinderen en de medewerkers kunnen organiseren. We nemen alleen rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen af. 
 
Groep 1-2 
In de kleutergroep worden geen Cito-toetsen afgenomen. Er wordt gewerkt met 
het observatiesysteem van Parnassys. In de kleutergroepen worden gezien de 
ontwikkeling van deze jonge kinderen de vorderingen binnen dit 
observatiesysteem gevolgd. 
Groep 5 
Maandag 24 januari weer op school. Start afname Cito-toetsen op 27 januari. 
Technisch lezen (DMT en AVI) kunnen wel vanaf maandag afgenomen worden. 
Groep 6 
Vrijdag 28 januari weer op school. Vanaf dinsdag 1 februari Cito-toetsen 
Groep 8 
Maandag 24 januari weer op school. Start afname Cito-toetsen: 27 januari. De 
technisch leestoetsen (DMT en AVI) kunnen wel vanaf maandag afgenomen 
worden. De gesprekken verwijzing voortgezet onderwijs gaan gewoon door, 
zoals gepland in week 6 de week van 7 februari. We hebben ook te maken met 
de planning van het voortgezet onderwijs. Er zijn in november al voorlopige 
verwijzingsgesprekken geweest. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de 
pandemie. Er wordt kansrijk, maar reëel geadviseerd.  
 
De andere groepen starten vandaag. Kinderen die niet aanwezig zijn, worden 
later getoetst. Natuurlijk zullen we er rekening mee houden dat ze een tijd thuis 
geweest zijn en dat ze moeten wennen.  
 

Donatie flessen voor onze 
pannakooi 
 

De actie loopt zeker nog door, maar we willen 
iedereen alvast heel hartelijk bedanken voor 
de ondersteuning! Alle beetjes helpen en het 
wordt een prachtig schoolplein! 

 
 

Corona 
 
Corona teistert OBS De Punter. Er zaten al 3 groepen in quarantaine en 
vrijdag werd duidelijk dat in groep 1/2B de besmettingen razendsnel gingen 
(Inmiddels 8) en ook juf Margriet positief getest was. Gelukkig gaan er nu 
weer 2 groepen naar school. Helaas missen daar ook nog kinderen i.v.m. een 
later tijdstip van besmetting of door latere besmetting in het gezin. Er zijn 
vele varianten mogelijk. Vrijdag mag groep 6 weer naar school en groep 
1/2B volgende week dinsdag 1 februari. Er zijn ook nog veel individuele 
besmettingen bij kinderen of bij gezinsleden. We zitten hiermee duidelijk 
boven het landelijk gemiddelde.  
Heel hartelijk dank voor de goede samenwerking, het begrip en het respect 
voor elkaar. Dat wordt door alle medewerkers en mij erg gewaardeerd. 
 



 

  

Welkom in februari: 

 
Groep 1/2A (Hannie): Julia en Gabriela 
Groep 1/2B (Margriet en Mirjam): Juliette en 
Sultan 
 
We wensen ze samen met hun ouders een 
hele, fijne tijd op OBS De Punter toe. 
 

Ingekomen 

Kindereiland Giethoorn het leukste 
vakantiekamp voor kinderen 
woonachtig in Giethoorn gaat weer 
van start! Kindereiland vindt in 
2022 al voor het 32e jaar plaats op 
het Kraggehuis. Ondertussen al een 
begrip in het dorp. Een gezellige 
week voor de kinderen, waarin ze 4 
of 5 dagen op het water 
doorbrengen? 
’s Ochtends met de punterboot naar 
het Kraggehuis punteren, dit 
aangeleerd krijgen, een echte 
Gieterse traditie. Op en rond het 
Kraggehuis spelletjes doen, 
zwemmen, knutselen, zingen, 
dansen en gek doen met de leiding. 
Tussendoor lunchen met elkaar. 
Het fijne aan Kindereiland is, dat je 
’s avonds lekker in je eigen bed mag 
slapen, want we vertrekken om 9 
uur en komen om 17.15 uur weer 
terug. Behalve wanneer je met de 
oudsten mee gaat, dan mag je van de 
4e op 5e dag een nachtje blijven 
slapen. 
Kindereiland wordt begeleid door 
14 tot 16 vrijwilligers in de leeftijd 
van 16 tot 30 jaar die allemaal 

affiniteit hebben met kinderen. Deze 
groep gaat in het voorjaar op 
trainingsweekend, om elkaar goed 
te leren kennen, maar ook om de 
fijne kneepjes van het leiding zijn te 
leren. Zo krijgen ze bijvoorbeeld 
training in hoe sta ik voor de groep 
en hoe leg ik een spel uit. Maar ook 
kinder-EHBO, omgaan met 
conflicten, zeilen en punteren. Ieder 
kamp heeft 2 hoofdleiding, zij sturen 
het leidingteam aan. 
Kindereiland kent 2 groepen. De 
jongsten (groep 3 t/m 5) en oudsten 
(groep 5 t/m 8). Het gaat dan om dit 
schooljaar. 
Wanneer is het en wat kost het? 
Kindereiland Jongsten: 17 juli t/m 
20 juli €50,00 per deelnemer 
Kindereiland Oudsten: 19 augustus 
t/m 23 augustus €57,50 per 
deelnemer 
Kinderen kunnen aangemeld 
worden vanaf vrijdag 21 januari 
2022 via www.kinder-eiland.nl 
- Let op, vol = vol 
De leiding heeft er in ieder geval 
weer ontzettend veel zin in! 
 

Re-integratie 
 
Gera en Annet zijn al gedurende langere tijd 
afwezig door ziekte. Gelukkig gaat het stap 
voor stap beter met hen en gaan ze weer 
voorzichtig re-integreren. De komende weken 
gaan ze een paar uur per week ondersteunen 
in de groepen en bij het toetsen.  
 

 

MR 
 
De medezeggenschapsraad heeft op 13 januari vergaderd. De volgende 
punten zijn aan de orde geweest: 
-Ontwikkelingen Bouw, inrichting, schoolplein, logo etc. 
-GMR 
-Formatie schooljaar 2022-2023 
 



 

 

Belangrijke data  
 
Belangrijke data tot de voorjaarsvakantie: 
31-01-2022: Voorstelling "Satijntje” voor 1/2A en 1/2B op school 
(1 acteur van tevoren getest) 
03-02-2022: Ophalen Oud papier (Voor school blijft dit erg belangrijk!) 
07-02-2022: In deze week zijn de verwijzingsgesprekken voortgezet 
onderwijs groep 8. Deze gesprekken zijn fysiek met mondkapje.  
11-02-2022: Rapporten mee 
19 februari t/m 27 februari: Voorjaarsvakantie 
28-02-2022: Alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag/teambuilding alle 
medewerkers. (Zie planner) Aansluitend aan voorjaarsvakantie.  
02-03-2022: Studiedag Leestraject, alle leerlingen vrij.  
 

Luizenzontrole 
 
Op beide scholen zijn alle kinderen 
gecontroleerd. Er komen regelmatig 
meldingen binnen dus blijf alert! 
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