
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 4 27-01-2023 

OBS 
DE 
PUNTER 

Groei in groep 1-2 
De groepen 1 en 2 groeien aardig in 
leerlingaantallen. Door de groei is er ruimte 
gekomen voor extra ondersteuning tot aan 
de zomervakantie. Vanaf de kerstvakantie 
ondersteunt juf Carmen één dag waarbij zij in 
beide groepen helpt. Na de 
voorjaarsvakantie zal daar nog een dag 
bijkomen. Ook staat er een vacature uit voor 
de vervanging van juf Ashley, onze 
onderwijsassistent. Op het moment dat deze 
vervuld is, zal er vanaf de voorjaarsvakantie 
voor vier dagen in de week extra 
ondersteuning zijn in de groepen 1 en 2. Via 
Social Schools zullen de ouders van de 
groepen op de hoogte gehouden worden. 
 
 

Juf Carmen  
Juf Carmen is 4e-jaars PABO student. Voor de 
voorjaarsvakantie zal zij haar WPO-stage in 
groep 4 afronden en gediplomeerd 
leerkracht basisonderwijs zijn.  
Haar stageperiode in groep 4 op OBS de 
Punter is dan afgerond. 
Dat betekent dat na de voorjaarsvakantie juf 
Annet op de donderdag voor groep 4 staat 
en juf Olda op de vrijdag in groep 4 staat. 
 
Door de grote groei in groep 1 en 2, zijn we 
blij dat juf Carmen nog langer bij ons kan 
blijven en het schooljaar op OBS de Punter 
kan afmaken. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Een woordje vooraf 
 
 
 

De weken lijken voorbij te vliegen in 
het nieuwe jaar. De komende weken 
staan in het teken van de Cito-toetsen 
in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 
1 en 2 zijn de kinderen druk aan slag 
met het thema “tijd”. Binnen dit 
thema leren zij van alles over tijd, van 
vroeger naar de toekomst en hoe een 
klok werkt. Misschien merkt u er thuis 
wel wat van! 

Op school besteden wij veel tijd aan 
lezen en leesplezier. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u een bijlage over 

voorlezen en het belang daarvan. 
Verder is er vanuit de IJsselgroep een 
leuke webinar over voorlezen voor 
ouders. Mocht u dit leuk lijken kunt u 
zich via de volgende link inschrijven 
Webinar voorlezen voor ouders - 
Psychologische Dienstverlening 
IJsselgroep (ijsselgroep-pdij.nl) 

Ik wens u veel leesplezier! 

Een hartelijke groet, 

Juf Simone 

 

 

 
 

Verkeersveiligheid rondom 
school 

Elke dag komen en gaan onze kinderen samen met hun ouders op school. Het 
afgelopen half jaar hebben we al veel gezien, benoemd, geoefend en zijn de 
knelpunten duidelijk geworden. Het is belangrijk dat we als volwassenen het 
voorbeeld geven aan kinderen en ons gedrag wat betreft het verkeer aanpassen 
èn onze kinderen leren hoe je je in het verkeer gedraagt. Zelfs dan is het nog 
spannend en gaat het soms net goed. Hieronder ziet u een link over wat u als 
ouder kan doen; Leer je kind over het verkeer | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)  
 
Als school gaan we in gesprek met VVN om te kijken of zij wat voor de school 
kunnen betekenen wat betreft de verkeersveiligheid rondom school. 
 
Kleine beetjes helpen… 
- Zorg dat u en uw kind zichtbaar zijn in het verkeer op de fiets. 
- Bij slecht en donker weer; wees extra voorzichtig met de auto bij het op- en 
afrijden van het plein. 
- We zien soms ouders best hard rijden. Denkt u eraan stapvoets te rijden met de 
auto op het schoolterrein? 
 
 
 

https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/322-webinar-voorlezen-voor-ouders
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/322-webinar-voorlezen-voor-ouders
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/322-webinar-voorlezen-voor-ouders
https://vvn.nl/leerjekindoververkeer


 

 

 

 
 
 

Nieuws van KaKa BSO 
Allereerst wensen wij iedereen een 
geweldig nieuwjaar! 
Wij kijken wederom uit naar een 
gezellig komend jaar, waarin wij met 
alle liefde en goede zorgen uw 
kind(eren) op zullen vangen. 
 
Welkom 
Het jaar begint goed met vele nieuwe 
aanmeldingen. Fijn dat u Kaka weet te 
waarderen! 
Wat leuk dat er veel nieuwe kinderen 
komen spelen bij BSO de Punter. Wij 
wensen iedereen een hele fijne 
speeltijd. 
Wij verheugen ons erop om samen met 
jullie, en alle andere kinderen, 
fantastische momenten te creëren 
waarin iedereen zich prettig en veilig 
voelt. 
 
Thema 
Bij de BSO is er een start gemaakt met 
thema Tijd. Hierbij sluiten wij aan bij 
het thema van school. 
 
Nieuwe hoekbank BSO 
Om de BSO ruimte huiselijker te maken, 
is er een prachtige bank in de 
groepsruimte gezet. Kinderen kunnen 
hierop heerlijk ontspannen. De 
hoekbank is dan ook al veelvuldig 
gebruikt! 
 

 
 
 
 

        
  

Studiedagen en lesuren 
In de informatie die via Social Schools met u gedeeld is over de data van de 
verschillende studiedagen in februari, is enige reactie gekomen vanuit ouders. Ik 
herken dat het veel studiedagen zijn in een relatief korte periode. Komend schooljaar  
zal er rekening gehouden worden met de spreiding van studiedagen over het 
schooljaar.  
Ten eerste wil ik zeggen dat ik het op prijs stel, dat er enkele ouders zijn gekomen, 
zodat er met deze signalen iets gedaan kan worden in de toekomst of dat het qua 
communicatie duidelijker kan. 
Hieronder een korte toelichting wat betreft het doel van de studiedagen en een 

toelichting wat betreft het aantal lesuren dat kinderen maken in een schooljaar.  
 

Studiedagen 
Op school houden wij studiedagen. Een studiedag is een vrije dag voor leerlingen, 
maar het is een studiedag voor leerkrachten. Op een studiedag bespreken 
leerkrachten belangrijke zaken omtrent het onderwijs op school, de planning en ook 
vaak de algehele visie van de school. Dit jaar staan onze studiedagen in het teken van 
de ontwikkeling van de nieuwe school op onderwijskundig gebied, het opstellen van 
het nieuwe schoolplan, bespreken we op schoolniveau de resultaten van ons 
onderwijs en hebben we een praktische studiedag omtrent Kanjertraining. Dit zijn 
onderwerpen die meer tijd kosten en waar we op deze dagen de diepte in kunnen.  
De data van de studiedagen worden altijd bekend gemaakt voor de zomervakantie 
voor de start van het nieuwe schooljaar. Op deze manier kunt u er tijdig rekening 
mee houden in uw agenda zodat u tijdig opvang kan regelen voor uw kind.  
Afgelopen schooljaar zijn alle studiedagen gedeeld met u in de laatste nieuwsbrief 
van juf Lida en bij de start van dit schooljaar stonden alle studiedagen genoemd in de 
kalender van Social Schools. 
Waar het beter kan voor ons als school, is dat nieuwe ouders op school deze 
informatie tijdig ontvangen èn dat alle ouders extra gewezen worden op de kalender 
in Social Schools. 
 

Lesuren 
Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 
uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren 
(onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren 
(bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen 
over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. In praktijk 
komt het erop neer dat leerlingen in 8 jaar meer schooluren maken dan 7520 uur, 
waardoor er ruimte is om studiedagen in te plannen. 
 
Buiten de wettelijk verplichte zomer- en meivakantie staat het de school vrij om 
´korte vakanties´en studiedagen naar eigen inzicht in te roosteren. Hierbij moeten 
scholen echter wettelijk voorschriften volgen. Ten slotte is ieder schooljaar 
instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig voordat de 
directeur een besluit neemt over de onderwijstijd en de planning/inrichting daarvan. 
Na de instemming Mr oudergeleding, wordt de data z.s.m. met u gedeeld, zodat u 
rekening kan houden met uw planning voor het komende schooljaar. 
 
Ook het afgelopen schooljaar is er volgens deze werkwijze gewerkt. De MR heeft 
kritisch gekeken, ook gezien de invoering van het continurooster of het aantal 
lesuren klopte. Zij hebben instemming gegeven wat betreft de lesuren en vrije dagen 
van 2022-2023. 
Voor dit schooljaar zullen we u zorgvuldig meenemen in de communicatie omtrent 
de schooluren, vakanties en studiedagen van het nieuwe schooljaar 2023-2024. 
 
Mocht u nog vragen of tips hebben, dan kunt u contact opnemen met juf Simone 
(simone.slager@stichtingopkop.nl) 
 
 

 

mailto:simone.slager@stichtingopkop.nl


 

 
 
 

Nieuws van de MR  
 
De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Punter kan, zoals eerder aangegeven, 
komend schooljaar weer versterking van ouders gebruiken. De MR is op zoek naar 
een nieuwe, enthousiaste ouder die een positieve bijdrage wil leveren aan de 
ontwikkeling van de school. 
 
Wat zijn de verwachtingen van MR-leden? 
Een MR-lid neemt zitting voor 3 jaar. Als MR-lid heb je, afhankelijk van het 
onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht over allerlei aspecten van het 
schoolbeleid. Natuurlijk ben je als oudervertegenwoordiger een klankbord voor de 
achterban en kun je ook feedback en initiatieven van andere ouders inbrengen. 
  
MR-bijeenkomsten  
De MR komt elke 6 weken bij elkaar. In de MR hebben drie 
oudervertegenwoordigers en drie personeelsvertegenwoordigers zitting. 
Daarnaast is Simone een deel van de vergadering aanwezig. Daardoor houden we de 
lijntjes kort en krijgen we zo ook informatie en reacties uit eerste hand. 
 
Verkiezingen  
Mocht je interesse hebben om als ouder deel te nemen aan de MR, meld je dan aan. 
Aanmeldingen graag sturen naar  ruurdhartman@icloud.com  voor 17 februari 2023. 
 
Indien er zich meerdere kandidaten hebben aangemeld, dan zullen we een verkiezing 
uitschrijven. We hopen voor de meivakantie een nieuw lid te hebben gekozen, zodat 
dit lid de laatste 2 vergaderingen van dit schooljaar kan meedraaien. Zo kunnen we 
zorgen soepele overgang en overdracht, 
  
We kijken uit naar de aanmeldingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
MR obs De Punter. 

Belangrijke data  
30 januari - 2 februari   Laatste week cito afnames 
 
3 februari  Studiedag OpKop, alle leerlingen vrij 
 
9 februari   GMR-vergadering 
 
13 februari   Deze week verwijzingsgesprekken groep 8 richting VO 
 
15 februari Studiedag Kanjertraining & schoolplan, alle leerlingen 

vrij 
 
17 februari   Rapporten mee groep 1 t/m 8 
 
21 februari   Rapportgesprekken middag- en avond 
 
22, 23, 24 februari   Rapportgesprekken middag 
 
27 februari - 3 maart Voorjaarsvakantie  
 
6 maart Studiedag analyse citotoetsen groeps- en schoolniveau, 

alle leerlingen vrij 
 
7 maart   1e schooldag na de voorjaarsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vooraankondiging 
wijziging schoolreis en 
kamp in het schooljaar 
2023-2024 
Dit jaar zijn we samengegaan en van 
twee scholen één school geworden. 
Daardoor ontstaan nieuwe gewoontes 
en nemen we afscheid van oude 
gewoontes.  
Het schoolreisje en het schoolkamp is 
er eentje waarover wij, op dit moment, 
het gesprek voeren binnen het team, 
OR en MR.  We hebben het dan vooral 
over de haalbaarheid wat betreft het 
schoolkamp; hoe gaan wij dit 
vormgeven in de nieuwe school en wat 
betekent het voor de ouders of 
kinderen?  
Zodra er wijzigingen zijn, zullen deze 
met u gedeeld worden. 
 
Het huidige schooljaar zal er geen 
wijziging plaatsvinden;  
de groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis 

en de groepen 7 en 8 gaan op kamp. 
 
 

Ouderpanel 
Dinsdag 25 februari is het ouderpanel 
bij elkaar geweest. Het ouderpanel is 
een denktank voor de directeur waarin 
zij input krijgt van ouders over wat goed 
gaat en wat beter kan op de school.  
Het ouderpanel heeft een belangrijke 
functie, vooral omdat we nu voor het 
eerst in de nieuwe school zitten. 
Onderwerpen waar we over spreken 
zijn bijvoorbeeld; verbinding tussen 
school en ouders, schoolafspraken, gym 
en verkeersveiligheid. 
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