
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 1 30-09-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Kinderboekenweek 
2022: Gi-ga-groen! 
In bomen klimmen en diersporen zoeken 
in het bos, zandkastelen maken of 
vliegeren op het strand, een hut bouwen of 
picknicken in het park of vogels spotten en 
een moestuintje maken in je eigen tuin. De 
natuur is overal om ons heen. Buiten is er 
van alles te ontdekken en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen 
helpen een echte natuurheld te worden. Ga 
mee op avontuur om al het moois van de 
natuur te zien! Leer over bijzondere 
dierenweetjes in informatieve boeken, 
dompel je onder in spannende verhalen 
over woeste buitenavonturen of 
verwonder je over prachtige 
natuurillustraties in prentenboeken. Kom 
daarna mee naar buiten. 
En weten jullie wat leuk is... OBS de Punter 
mag de etalage inrichten voor de 
Kinderboekenweek bij de Primera 
Steenwijk. Ben je nieuwsgierig hoe het 
eruit ziet.....dan kan je vanaf woensdag 5 
oktober de etalage bewonderen! 
 
 
 

 
 

Een woordje vooraf 
 
 
 

We zijn alweer vijf weken onderweg 
in het nieuwe schooljaar. Wat 
hebben we een goede start gehad en 
wat is het fijn om met zijn allen in 
dit prachtige gebouw te zijn. Mijn 
start als directeur op OBS de Punter 
ervaar ik als zeer prettig. De sfeer in 
de school, binnen het team, ouders 
en kinderen is erg fijn en ik voel mij 
erg welkom. 
Ik heb veel bewondering voor hoe 
het team gestart is samen met de 
kinderen. Het lijkt alsof we hier al 
jaren zitten. Dit geldt ook voor het 
contact met ouders. Het is fijn te 
merken dat ouders komen als er wat 
is. Ik heb genoten op de 
informatieve ouderavond, waar 
zoveel ouders samen met hun 
kind(eren) op school in de groep 
van hun kind(eren) hebben gekeken 

en kennisgemaakt hebben met de 
rest van de meesters en juffen op de 
school. De speurtocht was een 
succes! Er zijn veel formulieren 
retour gekomen. Verderop in de 
nieuwsbrief leest u de input wat 
betreft de antwoorden op de vragen 
richting de ouders. 
Kortom we hebben een goede start 
gehad en nu kijken we als team 
vooruit; welke doelen willen wij 
behalen op het gebied van 
onderwijs, welke (nieuwe) tradities 
komen er op ons af en hoe zorgen 
we ervoor dat doorgaande lijnen 
zichtbaar gaan worden. Zodra er 
nieuws is over bepaalde 
ontwikkelingen zullen we u hiervan 
op de hoogte brengen. 
 
Hartelijke groet juf Simone 
 

 

 

 
 

Terugblik informatieve 
ouderavond 
Op dinsdag 13 september was de informatieve ouderavond. Samen met uw 
kind heeft u in de school kunnen kijken. Uw kind heeft verteld wat hij of zij 
zoal doet in de groep. Vooraf heeft u ook informatie ontvangen via de 
leerkracht van uw kind over de algemene- en groepsspecifieke zaken. 
We hebben een grote opkomst gehad. Veel ouders hebben kennis kunnen 
maken met de leerkracht, ouders en de andere kinderen in de groep. Goed om 
te zien dat de betrokkenheid bij school zo groot is. Vanaf hier ook dank 
richting de OR voor het verzorgen van de koffie, thee en ranja. Op deze manier 
kon iedereen gezellig met elkaar bijkletsen.  
Tijdens de speurtocht heeft iedereen kennis kunnen maken met alle ruimtes 
binnen de school en alle leerkrachten. Daarnaast heeft u nog enkele vragen 
kunnen beantwoorden en deze gedeeld met de school. Er zijn 81 formulieren 
ingeleverd waarvan 33 formulieren waren ingevuld.  
 
Hieronder vindt u een korte terugkoppeling wat betreft de antwoorden. 
 
 

 
 



 

        
  

Let op, let op 
Elke laatste vrijdag van de maand 
verschijnt er een nieuwsbrief.  
Valt de laatste vrijdag in een vakantie 
zal de nieuwsbrief vervolgens de 
eerste vrijdag na de vakantie met u 
gedeeld worden. 
De nieuwsbrief wordt via Social 
Schools met u gedeeld. 
 
 
 
 
 

Afsluiting parallelweg 
Beulakerweg ter 
hoogte van 
Noorderschool 
Namens Hellinga het volgende bericht 
ter informatie. 
 
Op woensdag 5 oktober zal ter hoogte 
van de Noorderschool de parallelweg 
worden afgesloten voor alle verkeer 
van 's morgens 7.00 uur tot 12.30 uur. 
Dit in verband met 
hijswerkzaamheden voor 
verplaatsing noodlokalen 
Noorderschool. 
Ten tijde van de afsluiting wordt 
fietsverkeer omgeleid via de Wilgen. 
Dit wordt aangegeven. Ten tijde van 
de afsluiting zijn er twee 
verkeersregelaars aanwezig om het 
verkeer in goede banen te leiden. 
Voor vragen kunt u terecht bij de 
uitvoerder Ernst Scheeringa. U kunt 
het telefoonnummer opvragen bij juf 
Simone. 
Wilt u bovenstaande met uw kind 
bespreken of eventueel woensdag 5 
oktober met uw kind meefietsen als u 
van deze kant komt. 
 

Waarmee moet het team en directie het eerst mee aan de slag 
Er zijn veel verschillende antwoorden gegeven. Degene die het meeste zijn 
teruggekomen hebben betrekking op de omgeving van de school (overdekte 
fietsenstalling, tuin, betrekken van de omgeving), de organisatie rondom de gym, 
verschillende activiteiten, Hallo Wereld en het werken aan eenheid en bouwen 
aan een fijne leeromgeving voor de kinderen. 
 
Wat gaat goed op OBS de Punter 
Hier waren de antwoorden eenduidiger;  
Veel ouders zijn tevreden over de communicatie op school via de leerkracht en 
via Social Schools. Daarnaast wordt aangegeven dat het een mooi gebouw is. 
 
Wat kan beter op OBS de Punter 
Hier zijn verschillende antwoorden gegeven. Degene die het meest terugkwamen 
gingen over de pauzetijden (te weinig tijd voor eten en drinken), het meer 
betrekken van ouders binnen de school, het meer betrekken van de omgeving bij 
de school en/of de school meer betrekken bij de lokale activiteiten. 
 
Wat doen wij vervolgens met de antwoorden 
Wij willen u bedanken voor deze input en zullen deze in onze evaluatie 
bespreken. Binnen het team gaan we bespreken wat we moeten vasthouden en 
waar het beter kan. In de loop van het jaar zullen bepaalde punten opgepakt 
worden en sommige zullen wellicht meegenomen gaan worden met het nieuw te 
maken schoolplan. Er zijn ook punten die genoemd zijn die niet (direct) opgepakt 
zullen worden.  
Tot slot zal bovenstaande ook gedeeld worden met de MR. Zij kunnen de 
directeur van advies voorzien wat betreft het wel of niet aanpakken van 
bepaalde punten. 

 

Sjors Sportief  
Wie is Sjors? 
Sjors maakt alle sportieve en creatieve aanbieders uit een gemeente zowel online 
als in een boekje zichtbaar voor kinderen tot 12 jaar. Zij kunnen zich het hele jaar 
door online inschrijven voor leuke kennismakingsactiviteiten. 
 
Hoe werkt het? 
Alle sportieve en creatieve aanbieders binnen jouw gemeente krijgen de kans om 
hun sport of creativiteit te promoten. Dit doen zij door een 
kennismakingsactiviteit aan te bieden voor de basisschooljeugd op regulier 
onderwijs en indien gewenst ook op speciaal basis- en voortgezet onderwijs en 
praktijkonderwijs  
 
Sjors Sportief 
Alle aanbieders registreren zich op www.sjorssportief.nl en voeren vervolgens 
hun kennismakingsaanbod in. Het volledige gemeentelijke aanbod wordt 
gepresenteerd in een kleurrijk boekje en wij zorgen ervoor dat alle 
basisschoolkinderen uit de gemeente op een opvallende manier deze boekjes in 
handen krijgen. Dit loopt altijd via de basisscholen, maar de ouders mogen 
natuurlijk ook het boekje samen met de kinderen doornemen, dit is al een leuke 
activiteit op zichzelf. 
Dit gezinspraatje geeft een paar tips hoe dit op een leuke manier gedaan mag 
worden. 
 
Bewaar het boekje 
Kinderen bewaren deze zorgvuldig samengestelde gids een heel schooljaar lang 
en kunnen zich gedurende het hele schooljaar digitaal via de website 
www.sjorssportief.nl inschrijven. 
 
Het is belangrijk dat er altijd via de website wordt ingeschreven, zodat de 
aanbieders precies weten wie er komt. Schrijf de data dus altijd direct in de 
agenda, zodat het niet vergeten wordt: de aanbieders houden nu eenmaal 
rekening met de komst van de inschrijvers. 
 
 

 

http://www.sjorssportief.nl/
https://www.sjorssportief.nl/storage/cms/website/2/files/gezinspraatje_sjors_sportief_creatief_2018-2019.jpg
http://www.sjorssportief.nl/


 

  

Algemene 
ledenvergadering 
ouderraad  
Aanstaande maandag 3 oktober vanaf 20.00 
uur is de algemene ledenvergadering. Via 
Social Schools heeft u de agenda gekregen. U 
komt toch ook? 
 
 
 
 
 

Nieuwe lid gezocht voor 
de ouderraad! 
De oudervereniging zoekt een nieuw or lid 
Als or lid help je bij diverse activiteiten van 
de school. We vergaderen elke 6 weken,  het 
zou fijn zijn als je vaak kan aansluiten. 
Lijkt het je leuk om te helpen ? En kun je 
geregeld bij een vergadering aansluiten?   
Aanmelden kan tot zaterdag 1 oktober 12.00 
uur via de e-mail or@obsdepunter.nl  
 
Wil je eerst meer informatie ? Vraag dan 
even een van de bestaande leden.  
We zijn voor nu op zoek naar 1 lid, wanneer 
er meer aanmeldingen binnenkomen zal er 
geloot worden. Tijdens de ledenvergadering 
op maandag avond 3 oktober wordt bekend 
gemaakt wie het nieuwe or lid wordt.   
 
 
 
 
 

Nieuws van de MR 
5 september hebben we onze eerste MR 
vergadering van het nieuwe schooljaar 
gehad. In deze vergadering hebben we de 
volgende punten besproken: 
  
- Start nieuwe schooljaar 
- Invulling samenwerking tussen directie en 
MR 
- Informatieve ouderavond 
- Rooster van aftreden 
  
Aan het eind van het komende schooljaar 
treden Yvette en Cindy af. Er komt dus weer 
ruimte voor een nieuw MR lid voor de 
oudergeleding en de plek binnen de 
onderwijsgeleding wordt ingevuld vanuit 
het team. Wie meer informatie wil over de 
taken van een MR lid of geïnteresseerd is 
kan contact opnemen met Mirjam Huizeling. 
 

Werkwijze schooljaar 

2022-2023 - 

Jeugdgezondheidszorg - 

GGD IJsselland  
Elke school heeft een contactpersoon vanuit de Jeugdgezondheidszorg. Voor 

OBS de Punter is dit de jeugdverpleegkundige Maud van Zelst.  

De Jeugdgezondheidszorg monitort kinderen en begeleidt ouders waar nodig 

bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Naast de 
gezondheidsonderzoeken, is de jeugdverpleegkundige altijd bereid tot 

meedenken bij vragen of signalen en helpt ze graag bij oplossingsrichtingen. 

Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Als school hebben we regelmatig 
contact met de jeugdverpleegkundige.  

Hieronder het bericht van de jeugdgezondheidszorg over de onderzoeken van 

dit schooljaar:  

Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar  

Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging 

om een afspraak in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en 
gewichtsmeting bij de doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast 

ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistente beoordeelt de 

resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en bekijkt of er een 
vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo 

zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig 
is. Deze werkwijze hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we 

veel positieve reacties van ouders op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor 
om deze werkwijze zo voort te zetten.  

Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar  

Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. 

Zij meet de lengte en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van 
ons een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen we ouders toestemming 

om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een aantal algemene vragen, 

informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en is er 

ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde 

vragenlijst kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts 
of jeugdverpleegkundige. 

 Groepsvoorlichting groep 8 

In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. 

Het thema van deze groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school 
bepaald. De thema’s zijn: • Puberteit • Fit in je vel • Mediagebruik 
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Belangrijke data  
3 oktober   Algemene ledenvergadering oudervereniging 

5 oktober  opening Kinderboekenweek 

5 oktober  kinderpostzegels  

12 oktober  MR-vergadering 

17 t/m 21 oktober  herfstvakantie 

31 oktober  ouderpanel 

4 november  Nieuwsbrief 2 

 

Corona en protocol 
Wellicht heeft u gemerkt dat corona zo nu en dan om de hoek komt kijken. 

Voor alle sectoren wordt er vanuit het ministerie verwacht dat er een 
sectorplan is. Zo ook voor de scholen. Vanuit OBS de Punter is het “protocol 

sectorplan corona OBS de Punter” in concept en zal tijdens de MR vergadering 
van 12 oktober worden besproken. Bij instemming van de MR-geleding zal 

vervolgens het protocol met iedereen gedeeld worden. 

Voor nu zijn de volgende maatregelen van kracht: 

Coronaregels in het onderwijs 

Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van corona. Verder 

gelden op school de volgende regels: 

Klachten die passen bij corona:  

- Blijf thuis en doe een zelftest 

Heeft een leerling of medewerker klachten die passen bij het coronavirus? 
Dan doen zij het volgende: 

- De leerling of medewerker blijft thuis. 

- De leerling of medewerker doet een zelftest. Zij krijgen gratis zelftesten via 

de school. 

- Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis. 

- Bij een negatieve testuitslag mag de leerling of medewerker naar school. 

 
 

 
 

Opmaat-klas maakt 
groentetuinbakken 

 
Vorige week donderdag hebben de 
kinderen die in de Opmaat-klas zitten bij 
juf Mathilde vier grote 
groentetuinbakken geplaatst. Die hebben 
we in de twee weken ervoor helemaal zelf 
in elkaar gezet. In de auto van juf Ashley 
paste een bak en de andere drie bakken 
hebben we op de aanhanger gezet. 
Eenmaal in Giethoorn hebben we de 
bakken op de plek geplaatst. Daarbij 
moesten de jongens goed meten. Want 
vanaf de bestrating moest het 75 cm zijn 
en tussen de bakken 2 meter. 
Daarna zijn de bakken met aarde gevuld. 
We mochten gelukkig van de buren de 
kruiwagen lenen! Toen bleek dat we wat 
te weinig hadden.  
Omdat we toch met veel waren en vele 
handen licht werk maken, zijn we meteen 
naar de bloemist gegaan om nog wat 
zakken op te halen.  
Ook hebben we geleerd hoe we een 
aanhanger aan- en af moeten koppelen. 
En dat 80 liter potgrond gelukkig niet 80 
kilo weegt!   
Daarna gingen we weer met twee auto`s 
plus aanhanger terug naar Vollenhove. 
Daar is ons praktijklokaal. De bakken 
worden gebruikt om groente en kruiden 
in te verbouwen. Ze worden ook door de 
BSO gebruikt. 
Omdat deze kanjers van jongens de 
bakken gemaakt, geplaatst, gevuld en 
vervoerd hebben mochten ze hun naam 
in een van de bakken branden. Zo weet 
iedereen wie deze klus geklaard hebben! 
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