
 

Nieuwsbrief d.d.08-10-2021 

 

OBS de Punter in wording. Inmiddels zitten er ook een flink aantal wanden en 

ramen in.  

Dag van de leraar 

Op 5 oktober was het de dag van de leraar. We werden op chocolade en een mooie kaart 

getrakteerd door onze Ouderraad en dat wordt erg gewaardeerd. Van onze werkgever 

Stichting Op Kop kregen we een duurzaam correctbook.  

Schoolgids 

De schoolgids van schooljaar 2021-2022 staat op website. (www.obsdepunter.nl) 

Ziekte 

Cathy (Intern begeleider en locatie coördinator) is behoorlijk ziek geweest 

(longontsteking) Het herstel verloopt langzaam. Na de herfstvakantie gaat ze het 

stapsgewijs opbouwen. Annet (groep 3) blijft voor onbepaalde tijd afwezig. We wensen 

Annet en Cathy heel veel beterschap en een voorspoedig herstel toe. 

Luizen 

Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen. Graag regelmatig controleren. Na de 

herfstvakantie wordt er weer gecontroleerd. 

 

 



Voor ons nieuwe schoolplein! 

We zijn heel druk bezig met de voorbereidingen van ons nieuwe schoolplein en dat wordt 

erg mooi. Daar hebben we natuurlijk voldoende financiële middelen voor nodig en ook 

daar zijn we druk mee bezig. Al een aantal jaren neemt de Ouderraad het initiatief om 

mee te doen aan de Rabo clubsupport actie met als doel een bijdrage te vergaren voor 

een pannakooi op ons nieuwe schoolplein. Inmiddels hebben we al een bedrag van 

€6200,00 bij elkaar. (Inclusief de bijdrage van Jantje Beton). De ouderraad doet 

opnieuw een poging om via deze actie geld voor de pannakooi bijeen te brengen. Zie 

onderstaande uitleg. We hopen van harte dat u ons daarbij wilt ondersteunen, want de 

kinderen willen dit heel graag. 

Rabo clubsupport - Stemmen vanaf 4 oktober 

Oudervereniging OBS de Punter heeft zich aangemeld voor de Rabo Clubsupport. 

Ook dit jaar is ons doel goedgekeurd! Dit jaar doen we mee voor de nieuwe school! 

We willen je vragen om op ons te stemmen! 

Stap 1 Ben ik lid van de Rabobank? 

Als je een rekening hebt bij de Rabobank kun je lid worden. Je kan via de website 

van de Rabobank https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-

worden/ aanmelden om lid te worden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten 

verbonden. 

Door in te loggen in de Rabobank app of via de website en via ‘Zelf regelen’ en 

vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. Hier kun je zien 

of je lid bent van de Rabobank. 

Stap 2 Stemmen! Van 4 tot en met 25 oktober 2021 

Stemmen gaat via de Rabobank app of door in te loggen op de website van Rabobank. 

Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 4 t/m 25 oktober 2021. 

En deel de actie met zoveel mogelijk andere mensen, elke stem telt. 

Alvast bedankt, 

Namen de Ouderraad. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rabobank.nl%2Fparticulieren%2Fleden%2Flid-worden%2F&data=04%7C01%7Clida.andriol%40stichtingopkop.nl%7C209794eda88b4b6efabd08d98a2e1d05%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637692752919615494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=izLZ0LcKKB6g2aSixXPPcCAxT4FtRDCulN%2FCf5wl3vg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rabobank.nl%2Fparticulieren%2Fleden%2Flid-worden%2F&data=04%7C01%7Clida.andriol%40stichtingopkop.nl%7C209794eda88b4b6efabd08d98a2e1d05%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637692752919615494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=izLZ0LcKKB6g2aSixXPPcCAxT4FtRDCulN%2FCf5wl3vg%3D&reserved=0


 

Wij sparen mee met de sponsoractie van de Plus voor ons nieuwe schoolplein. 

We hopen natuurlijk dat iedereen met ons mee spaart. Vinden jullie het nu lastig om de 

punten in te wisselen? 

Of hebben jullie heel veel punten, dan kunnen de kinderen deze ook inleveren op school 

bij de juf of meester. 

Dan komen ze bij de OR en gaan wij er graag mee aan de slag. 

  

Alvast bedankt 

 

Medezeggenschapsraad: 

 

Besproken punten: 

 

Om ons onderwijs te verantwoorden bespreken Cathy (Intern begeleider) en ik met mijn 

bestuurder Wim Bok een aantal beleidsplannen en deze worden ook besproken met de 

MR. Natuurlijk zijn ze vooraf gedeeld met het team.  

De volgende plannen worden besproken: Kengetallen en opbrengsten (verantwoording 

resultaten), Schoolondersteuningsplan (SOP gericht op de zorg aan onze leerlingen), 

analyse resultaten, evaluatie jaarplannen 2020-2021 en nieuwe jaarplannen 2021-2022. 

Ook hebben we de schoolgids doorgenomen en de puntjes op de i gezet. 

 

De bouw, inrichting, schoolomgeving etc. wordt elke vergadering uitgebreid besproken. 

Daarnaast hebben we de alternatieve informatieve ouderavond (samen met ouders en 

kinderen geëvalueerd. 

 

Ouderpanel: 

 

Woensdag 6 oktober vond het eerste ouderpanel plaats. In het ouderpanel zitten: Henk 

van Nieuwenhoven, Jose de Graaf, Jose Verlaan, Afke Dijkstra, Carien Wever en 

Annemiek Wisman, Annemarie Oost. Voor Henk was het de laatste keer. Hartelijk 

bedankt voor je inbreng en inzet Henk!  

 

We zijn op zoek naar aanvulling. Lijkt het je leuk en wil je informatie neem dan contact 

met mij op. lida.andriol@stichtingopkop.nl (0628143472) 

 

mailto:lida.andriol@stichtingopkop.nl


In het kort hebben we het over de volgende punten gehad: Start van het nieuwe 

schooljaar, ervaringen, ideeën over bestemmingen schoolreizen voor de groepen 1 t/m 6, 

evaluatie alternatieve informatieve ouderavond (samen met de kinderen), Bouw nieuwe 

school en schoolomgeving. 

Even voorstellen… Brian Rispens 

 

 

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Brian Rispens. Ik ben 28 jaar oud en woon in Zwolle. Sinds de begin van dit 

schooljaar ben ik als Buurtsportcoach actief in Giethoorn. Dit houdt in dat ik gymlessen 

verzorg op De Punter (momenteel voor groep 1 t/m 4), maar ook binnen en buiten school 

actief ben om sport en bewegen te stimuleren. Ik ben in dienst van SportService Zwolle, 

waar veel Buurtsportcoaches werken in zowel Zwolle als de regio. Naast Giethoorn ben 

ik ook in Zwolle werkzaam als Buurtsportcoach. Dit doe ik inmiddels al voor het vierde 

jaar. Ook ben ik trainer en jeugdcoördinator bij atletiekvereniging de Sprinter in 

Meppel. 

Komend jaar ga ik mij inzetten om Giethoorn zoveel mogelijk kinderen in beweging te 

krijgen en de kwaliteit van het bewegen/bewegingsonderwijs te verhogen. 

Heb je een vraag voor me, of een super leuk idee over sport en bewegen in Giethoorn? 

Dan hoor ik dat natuurlijk graag! 

Met vriendelijke groeten, 

Brian Rispens 

Buurtsportcoach Giethoorn 

B.rispens@sportservicezwolle.nl   

 

 

 

 

 

mailto:B.rispens@sportservicezwolle.nl


Herfstvakantie 

Nog een week naar school en dan is het alweer herfstvakantie. 

 

Ingekomen post: 

 

 

DISCOZWEMMEN ZATERDAG 16 OKTOBER 

We kunnen eindelijk weer een Swimming Disco Night in Bad Hesselingen organiseren! De 

dj’s van Drive In Viperss gaan er zeker een extra gezellig feestje voor de basisschool-

bovenbouw kids van maken, met een toffe licht- en geluidshow. Er is ruimte voor 

creatieve dancemoves in en om het zwembad en er ligt een groot klauter luchtkussen in 

het water. De disco is van 19.00 – 21.30 uur, de kassa gaat om 18.45 uur open. De entree 

is €4,50 (geen kortingsbon meer van toepassing) of een badenkaartstrip. Voor de 

brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra gezellig bij het 

restaurant gemaakt. Let op: (alleen) in het droge zitgedeelte van het restaurant is een 

Coronapas vanaf 13 jaar verplicht. 

Noteer-tip: In de herfstvakantie zijn er Zeemeermin-clinics en volgende disco avond 

is op 20 november 

ANWB Streetwise 

Vandaag hebben alle groepen meegedaan met ANWB Streetwise.  

Dit programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Steenwijkerland.  

Groep 1/2: Toet toet 



• Het herkennen van verkeersgeluiden, oefenen met oversteken en de veiligheid 

van een autostoeltje en gordel. 

• Dit wordt in de groep gedaan samen met de juf. 

Groep 3/4: Blik en Klik 

• In dit onderdeel gaat het om verkeersveiligheid, veilig oversteken, het dragen 

van een autogordel en een fietshelm.  

• Ze ervaren het ook zelf en dat gebeurt in de gymzaal 

Groep 5/6: Hallo auto 

• Dit onderdeel gaat over de remweg van een auto en de invloed van de reactietijd 

hierop. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische 

ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Het gaat erom dat je niet alleen af kunt 

gaan op je gehoor.  

• Dit onderdeel wordt op het afgezette deel van de Wilgen gedaan. 

Groep 7/8: Trapvaardig 

• In deze groep gaat het om fietsbeheersing en gevaarherkenning, omdat de 

kinderen bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij trapvaardig wordt 

klassikaal gewerkt aan gedragsbeïnvloeding. 

• Dit onderdeel wordt op het plein gedaan. 

Verkeerslessen op school zijn vaak schriftelijk. Op deze manier kunnen ze er praktisch 

mee bezig en hopen we zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen 

 

 

Zie ook www.obsdepunter.nl of www.kaka,nl 

OPEN DAG KINDEROPVANG KAKA 

Locatie Giethoorn 

Op zaterdagmiddag 23 oktober tussen 13.00 uur - 16.00 uur houdt kinderopvang, 

peuteropvang en buitenschoolse opvang KaKa Giethoorn open huis! 

http://www.obsdepunter.nl/
http://www.kaka,nl/


U als ouder en ook andere belangstellenden zijn deze middag van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen in de groepen. 

Kinderen kunnen zich vermaken op het springkussen, er is mogelijkheid tot schminken en 

er is een popcornkraam aanwezig. 

Graag tot ziens! 

Team KaKa Giethoorn 

 

 

 

 
05-10-2021 t/m 15-10-2021 Kinderboekenweek 

08-10-2021; ANWB-streetwise 

09-10-2021: Oud papier 

15-10-2021: Afsluiting Kinderboekenweek met een boekenmarkt.  

16-10-2021 t/m 24-10-2021: Herfstvakantie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


