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OBS de Punter in wording. 

Ziekte 

Vorige week waren er veel kinderen ziek door griep, gelukkig geen Corona. Ook waren 

een aantal collega ’s afwezig door ziekte. We hebben alle zeilen bij moeten zetten om de 

groepen te kunnen laten draaien. Met dank aan de collegialiteit en flexibiliteit van ons 

team. 

Wat gaan we doen in schooljaar 2021-2022 

• De bouw, de inrichting, de schoolomgeving en alles wat daarmee samenhangt 

staat centraal in dit bijzondere schooljaar met als eindpunt een prachtige nieuwe 

school met een hele mooie, uitdagende schoolomgeving. 

• Het creatief circuit (elke dinsdagmiddag) is uitgebreid met muziek en 

wetenschap en technologie. 

• Bewegingsonderwijs vinden we erg belangrijk! Groep 1 t/m 4 heeft een 

gespecialiseerde leerkracht vanuit de pilot Jong Leren bewegen en voor groep 5 

t/m 8 doet Michel dit op maandag. Binnen de pilot werken we ook aan de 

verbinding met de verenigingen en de Kinderopvang, zodat we doorgaande 

leerlijnen kunnen ontwikkelen voor de kinderen van 2 t/m 12. De opening van de 

Nationale sportweek van afgelopen vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 samen met 

een aantal verenigingen uit ons dorp past ook binnen dit kader. 

• We proberen ons onderwijs steeds weer te verbeteren en af te stemmen. Het 

technisch- en begrijpend leesniveau is mede door Corona wat gezakt. Er is een 



leestraject opgezet en dit wordt begeleid door Brenda Kokje van Bureau 

Meesterschap. Didactisch coachen is hieraan gekoppeld. 

• In groep 3 zijn de leerkrachten gestart met een nieuwe rekenmethode genaamd 

Semsom (Zwijsen). Dit is een praktische methode met veel materialen en 

bewegend leren.  

 

Opening Nationale sportweek 

 

Nationale-Sportweek

-is-geopend-honderden-schoolkinderen-in-Steenwijkerland-beleefden-vrijdag-een-sportieve-ochtend-27049177.html
 

Er was iets niet goed gegaan met de materialen die de kinderen hebben meegekregen na 

de sportmorgen. Bijgevoegd een uitleg m.b.t. smashbal van de volleybalvereniging. 

 

Luizencontrole 

Graag alert blijven op luizen en krentenbaard. We zijn het nog niet kwijt! Krentenbaard 

is erg besmettelijk. Graag contact opnemen met de huisarts. 

 

Inmiddels zijn er nog een aantal stagiaires gestart in onze groepen. 

  

Hoi, hoi allemaal! Mijn naam is Gaby Giethoorn. Ja, echt! Mijn achternaam is Giethoorn. 

Ik ben eerstejaars student aan de verkorte deeltijd pabo op het KPZ. Vanaf 21 

september loop ik stage in groep 7. Ik woon in Zwartsluis samen met mijn vriend, ons 

huisdier Freddy de fret en wij verwachten eind maart ons eerste kindje. 

Ik kijk enorm uit naar deze stageperiode en we gaan elkaar vast tegenkomen! Groetjes 

Gaby. 



 

 

Hi mijn naam is Lynn Hammink en ik ben 15 jaar, ik woon in Belt-schutsloot. Ik ga hier 

een jaar lang stagelopen op de maandag en de dinsdag in groep 4. Verder ben ik een 

eerste jaar student en doe de opleiding onderwijsassistent op het Deltion college in 

Zwolle. Ik volg deze opleiding omdat ik het erg leuk vind om met kinderen om te gaan, ze 

graag wil helpen en ze ondersteuning wil bieden in hun leerproces. Zelf kan ik natuurlijk 

ook veel leren van de stage, bijvoorbeeld hoe ik kinderen het beste kan ondersteunen en 

ze de aandacht kan geven die ze nodig hebben. Mijn hobby’s zijn muziek luisteren en 

dansen dus het lijkt me erg leuk om daar wat mee te doen. Ik hoop jullie hiermee 

geïnformeerd te hebben!  

 

Beste ouders van de kinderen uit groep 6, 

Mijn naam is Fenna Bisschop ben 17 jaar oud en ik loop dit jaar 

stage in groep 6. Ik ben tweedejaars student op het Deltion College 

in Zwolle en volg de opleiding onderwijsassistent. Ik ben woonachtig 

in Steenwijk. Op woensdag en op donderdag ben ik aanwezig in 

gebouw Noord bij groep 6. Mijn doel is om naar de PABO te gaan en 

leerkracht te worden. Ik denk dat ik heel veel van Gera kan leren en 

kijk er naar uit om een gezellig en leerzaam jaar te hebben hier op 

school! 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo Wereld – Thema Ik, Jij en Wij. 

Aan het begin van het schooljaar is altijd best wel spannend hoe de groepen zich 

vormen. Iedereen is gebaat bij een fijn en veilig 

klasklimaat.  

Samen = elkaar leren kennen. 

Wennen aan elkaar is dan ook belangrijk in deze 

eerste periode. In de lessen Hallo Wereld 

proberen wij ook ons steentje daaraan bij te 

dragen. 

Het eerste thema van Hallo Wereld gaat over: 

- wie ben ik, wie ben jij en hoe kunnen we onderling 

verbonden zijn? Wat is nodig om goed te kunnen 

samenwerken? En hoe zorgen we dat iedereen mee mag doen? 

Een groep is een samenleving in het klein. Op een veilige manier kunnen kinderen oefenen 

in samenwerken, samenleven en samen vieren. Het gaat over onderling begrip, met 

respect naar elkaars inzichten luisteren en samen kunnen werken aan goed samenleven. 

Hoe denk ik over mezelf? Hoe denk ik over de ander? We besteden dit thema ook 

aandacht aan de manier waarop mensen in contact proberen te komen met hun God.   

We gaan aan de slag met dit thema door verhalen aan te bieden, verschillende 

werkvormen in te zetten en te filosoferen. Iedere leerkracht doet dat vanuit zijn eigen 

denominatie. We bespreken morele dilemma’s, bestaansvragen en verwonderen ons met 

elkaar, samen.  

Met vriendelijke groet van de vakdocenten van Hallo Wereld (IGVO, PCGVO en HVO) 

Galil, Astrid en Hennie 

 

Studiedag Kanjertraining 

De medewerkers van school, Kinderopvang Kaka en de docenten van Hallo Wereld 

(HVO/GVO) hebben woensdag hun jaarlijkse studiedag Kanjertraining gehad. Deze dag 

werd geleid door een Brigitte Bloemenkamp een Kanjertrainer van de IJsselgroep. De 

training stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe materialen en afstemming 

op inhoud en organisatie op onze school. Gezien het proces waarin we zitten was 

groepsvorming en afstemming van onze regels de rode draad op deze geslaagde 

studiedag. 

 



Volgende week is de week tegen pesten. In deze week ondertekenen alle kinderen en 

medewerkers het pestprotocol afgestemd op de Kanjertraining.  

Namens de OR 

 

Belangrijk voor ons nieuwe schoolplein! 

 

 
  

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 

 

 

Ook in het nieuwe schoolgebouw vindt u Kinderopvang KaKa terug voor de opvang van 

uw kinderen. 

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

Kinderopvang Kaka is een professionele kinderopvang-organisatie voor kinderen van 0-12 

jaar. Kaka staat voor Kleinschaligheid en Kwaliteit, de pijlers van onze organisatie.  

Heeft u interesse om uw kind aan te melden, dan kunt u dat doen via onze 

site: https://kaka.nl/inschrijven. U ontvangt dan een vrijblijvende overeenkomst. Deze 

is pas geldig nadat u deze ondertekend heeft teruggestuurd. Voor informatie kunt u ook 

http://www.obsdepunter.nl/
http://www.kaka,nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkaka.nl%2Finschrijven&data=04%7C01%7Clida.andriol%40stichtingopkop.nl%7C736738849c8c41d2a26608d887d730ec%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637408705594298174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ip18jl9Im9HjGENxXijmeR3U%2Bqp7nfWWIz9%2Fa3xwap4%3D&reserved=0


bellen naar 0521-700240, mailen naar info@kaka.nl en natuurlijk weten Felicia en Lida 

Schaap de meeste antwoorden ook op uw vragen 

Wij verzorgen op locatie Zuid van OBS De Punter: 

Kinderdagopvang (0-4 jaar) 

Peuteropvang (2-4 jaar) 

Voorschoolse en naschoolse opvang (4-12 jaar) BSO en VSO 

Flexibele opvang (0-12 jaar) 

Voordelen hiervan zijn: 

• Doorlopende leerlijnen 

• Een samenhangend aanbod 

• Een soepele overgang naar groep 1  

• Het gebruik kunnen maken van elkaars expertise, ruimtes en materialen 

• Vanaf heel jonge leeftijd de kinderen kunnen volgen m.b.t. motoriek, logopedie en 

andere factoren die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling. 

Hartelijke groet, Tom de Kort. 

 

 

 

 

 
24-09-2021: 8.30-10.00 Workshop Scala groep 7 

29-09-2021: Start Kinderpostzegels groep 7 

05-10-2021: Dag van de leraar 

06-10-2021: Stadsomroeper met informatie over de geschiedenis van Steenwijk 

06-10-2021: Ouderpanel  

06-10-2021 t/m 15-10-2021 Kinderboekenweek 

08-10-2021; ANWB-streetwise 

09-10-2021: Oud papier 

mailto:info@kaka.nl


15-10-2021: Afsluiting Kinderboekenweek met een boekenmarkt. (Nadere informatie 

volgt. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


