
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 11 17-03-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Schooltijden 
 
Door de afgelopen 2 jaar onder invloed van 

Corona, veel uitval en onvoldoende inval 

zijn we tot de conclusie gekomen dat we 
genoodzaakt zijn onze schooltijden aan te 

passen, om voldoende onderwijstijd te 
kunnen garanderen. 

In een eerdere mail is dit zeker 
aangekondigd, maar dat is al een tijd 

geleden. 

Belangrijk voor uw planning om het in een 

vroegtijdig stadium hieronder aan te geven. 

In schooljaar 2022-2023 zijn de schooltijden 

als volgt: 

Alle dagen van 8.15-14.00 

Groep 1 t/m 4: Op woensdag van 8.15-12.00 

In de MR is deze wijziging goedgekeurd. 
(Instemmingsrecht) 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

Nena ter Schure is 4 jaar geworden en zit 

in groep 1/2A bij juf Hannie en juf 
Annemarie 

 

 
 
 

 

 

Formatie alle groepen 
schooljaar 2022-2023 
 
De formatie voor de groepen is 

gereed. 

Gisteren heeft het team en de MR 

van OBS De Punter de formatie 
goedgekeurd. Hieronder de formatie 

voor de groepen. De volledige 

formatie (ondersteuning groepen, 

IB, ICT etc.) wordt voor de 
zomervakantie met u gedeeld. 

Groep 1/2A:  

Maandag, dinsdag, woensdag, 
vrijdag: Hannie  
Donderdag: Annemarie 
 
Groep 1/2B:  

Maandag, dinsdag, vrijdag: Margriet  

Woensdagmorgen en donderdag: 

Mirjam 

Groep 3: 

Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: Jackelien  
Woensdagmorgen: Olda 
 

Groep 4: 

Maandag, dinsdag, 
woensdagmorgen, donderdag: 
Annet  
Vrijdag: Olda 
 
Groep 5: 

Maandag en donderdag: Olda  

Dinsdag, woensdag, vrijdag: Michel 

Groep 6: 

Maandag: Mathilde  
Dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag: Gera 
 
Groep 7: 

Maandag, dinsdagmorgen, 

woensdag, donderdag, vrijdag: Roel 
Dinsdagmiddag: Mathilde 

Groep 8: 

Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdagmorgen en vrijdag: 
Yvette  
Donderdagmiddag: Ashley, onder 
supervisie van Yvette. 
 

 

 
 
 

 

 



 

        
  

Ziektemeldingen 
 
Lida kon door ziekte 3 weken niet fysiek 
aanwezig zijn. Vanaf volgende week dinsdag 

is ze weer op de scholen. De ziektemeldingen 
verlopen tot we in de nieuwe school zitten 

telefonisch via Lida. (06-28143472 vanaf 

dinsdag 22 maart. In principe vanaf 7.30, 

maar als het noodzakelijk is ook vanaf 7.00. 

 

Bouw en planning 
 
De planning van de bouw, de schoolomgeving 
en de werkzaamheden aan de provinciale weg 

verloopt goed. Het weer werkt gelukkig ook 
goed mee. 

Op 21 opril is de officiële oplevering en 

overdracht. Zoals het nu lijkt en dan moeten 

er geen tegenslagen komen zouden de 

leveranciers van de inrichting etc. rond 15 
mei aan de slag kunnen en dan zou de 

verhuizing eind mei plaats kunnen vinden. Zo 
gauw het zeker is zullen we u hiervan op de 

hoogte stellen. We moeten zeker 2 dagen 
plannen voor de verhuizing en de inrichting. 

Gelukkig zijn we al een keer verhuisd en 

hoeven we nu alleen maar onze materialen 
mee te nemen, want we krijgen verder alles 

nieuw! 

Ik weet zeker dat u het net zo mooi vindt als 

wij. We hebben er veel zin in en kijken er erg 
naar uit. 

 

BSO Kaka in OBS De 
Punter 
  
Op dit moment werken we heel goed samen met de BSO en de kinderopvang van 

Kaka. Doorgaande leerlijnen, gebruikersoverleg, afstemming zorg (preventief), 

activiteiten en overleg met het management. Dit zal in de nieuwe situatie niet 
veranderen. In het afgelopen jaar is er afgestemd over inrichting van het nieuwe 

gebouw, de afspraken in het nieuwe gebouw en financiële zaken.  

In het nieuwe gebouw hebben we ook voor de BSO natuurlijk een grote keuken 

beschikbaar om te bakken en te koken. De leerpleinen, de centrale ruimte (eten 
en drinken en koken) en onze prachtige buitenomgeving geeft de kinderen van 

de BSO alle mogelijkheden om te ontspannen en samen te spelen. 

 

Integraal Kind Centrum 
en Kaka 
 

Onze ambitie is vanaf de start van de 

plannen voor een nieuwe school in 
Giethoorn een integraal kind 

centrum (IKC) geweest. De BSO 

(eerst Op Kop, vervolgens Tinten en 

nu Kaka is vanaf de start 

meegenomen in de plannen en de 
uitvoering. Dit blijft onze ambitie, 

omdat we vanuit onze visie en op 
basis van de huidige inzichten 

vinden dat het zou moeten, maar dat 
we vooralsnog helaas gebonden zijn 

aan de  

 

voorschriften die de gemeente stelt. 
We blijven in gesprek met de 

gemeente om ons doel in een later 
stadium te bereiken. 

Vorige week zijn tijdens een 
ouderavond de ouders op de hoogte 
gesteld. De opvang van de 0-4-
jarigen blijft t/m december 
gevestigd in onze oude 
Zuiderschool. In de tussentijd doet 
het management van Kaka hun best 
voor andere opties. 
 
 

Belangrijk 
  
21 juni is de feestelijke en officiële opening van OBS de Punter, ook ouders 
en dorpsgenoten worden in de gelegenheid gesteld onze nieuwe school te 

bekijken. 

12 juli is gepland voor het afscheid van Lida 

 

MR vergadering  16 maart 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
− Voortgang bouw, schoolomgeving, 

inrichting 
− Verhuizing 
− Opening. Afscheid Lida, bijdrage 

activiteiten MR 
− Formatie, toelichting op het proces 
− Jaarplanning 
− GMR 

 



 

 
 

Belangrijke data  
 
28-03:  Theoretisch verkeersexamen groep 7 
30-03:  Grote Semsomdag voor de groep 1 t/m 3. Grote Rekendag voor groep 4 t/m 8 
30-03:  Ouderpanel 20.00 uur locatie Zuiderschool 
31-03:  Mooi schoon Rova groep 7 
4 en 5-04: Lida 2 dagen afwezig i.v.m. studiedagen directie 
06-04:  Schoolvoetbal jongens 
07-04:  Praktisch verkeersexamen groep 7 
13-04:  Schoolvoetbal meisjes 
14-04:  Paasactiviteit 
15 t/m 18-04: Goede vrijdag en Pasen 
20-04:  Centrale eindtoets Cito groep 8 
21-04:  Centrale eindtoets groep 8 
21-04:  Oplevering en overdracht OBS De Punter 
22-04:  Koningsspelen, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
23-04 t/m 08-05: Meivakantie 
09 t/m 16-05: Tussentijdse gesprekken op verzoek van leerkrachten of ouders 
10-05:  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
26 t/m 29-05: Hemelvaart 
04 t/m 06-06: Pinksteren  
14 t/m 16-06: Schoolfotograaf 
21-06:  Feestelijke opening OBS De Punter 
30-05 t/m 13-06: Cito groep 3 t/m 7 
13 t/m 16-06: Avondvierdaagse 
27-06:  Schoolreis groep 1 t/m 6 
27 t/m 29-06: Kamp groep 7/8 
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 
 

Ingekomen post:  
hulp aan Oekraïne 
 
De oorlog in Oekraïne beheerst het wereldnieuws en dat is niet 
verwonderlijk. De Russische inval in Oekraïne, een land op ons eigen 
Europese continent, is bijna onvoorstelbaar. Veel Oekraïners zijn op de 
vlucht geslagen. Mannen, vrouwen en kinderen hebben huis en haard achter 
moeten laten op zoek naar gebieden waar ze zich wél veilig voelen. Als 
Nederland en óók als Steenwijkerland zijn we solidair met de inwoners van 
Oekraïne die het in deze moeilijke tijd zwaar hebben. Om daar uiting aan te 
geven wappert bij het gemeentehuis de Oekraïense vlag. 
Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. We 
krijgen vragen en telefoontjes over waar zij terecht kunnen. We proberen 
daar op deze pagina zoveel mogelijk antwoord op te geven. Staat uw vraag er 

niet bij? U kunt mailen naar info@steenwijkerland.nl.’ 
 
 

Belangrijk 
 
Samen overgaan na een lang fusieproces 
vergt veel op het gebied van organisatie, 
samenwerking, afstemming zowel 
onderwijskundig als organisatie. Het is heel 
belangrijk om dit vanaf de start goed te laten 
verlopen in het belang van uw kinderen en u 
als ouders. Natuurlijk hebben we heel veel 
ontwikkeld, voorbereid en vormgegeven en 
daar zijn we trots op, maar nu moet het in de 
dagelijkse praktijk daadwerkelijk gaan 
gebeuren, De praktijk is echter altijd 
weerbarstiger.  
De overgang naar de nieuwe school met een 
nieuwe directeur wordt begeleid door Linq. 
Dit traject is van 28-02-2022 t/m september. 
Om dit goed vorm te geven kost dit ruimte en 
tijd van mij als directeur en van alle 
medewerkers. Dit moet fysiek gebeuren en 
gezien Corona was dit lange tijd niet mogelijk. 
  
Op 10 mei zijn alle kinderen om 12.00 vrij, 
omdat we in dit proces een lange 
studiemiddag nog nodig hebben.  
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