
 

Nieuwsbrief d.d. 17-12-2021 

 

Inmiddels zit het gehele dak erop! 

Kerst 

 

Opnieuw hebben we te maken met kerst en Corona en allerlei aanpassingen op school en 
thuis. Wat zouden we het graag anders zien! Het blijft erg belangrijk om de positieve 
dingen te blijven zien en naar creatieve oplossingen te zoeken. Deze kerstboom geeft 
precies aan wat belangrijk is en blijft voor ons allemaal. De klassen en de gangen zijn 
weer mooi versierd door de ouderraad. De afgelopen dagen is erg hard gewerkt door de 
medewerkers en de ouderraad om het kerstontbijt morgen toch door te kunnen laten 
gaan en dat is gelukt! We hebben samen genoten van een heerlijk kerstontbijt, samen 
zingen, een aantal activiteiten en samen 2021 afsluiten. De kinderen die er niet waren 
kregen een verrassing thuis, gebracht door leden van de OR. Als verrassing kregen de 
kinderen en alle juffen en meesters hele, mooie kerstsokken. Via social schools heeft u 
mee kunnen genieten. 



De laatste Kerst in onze oude scholen, in 2022 hopen we zonder Corona weer een 
“gewoon” Kerstfeest te kunnen vieren. 

Door Corona, wachten op een operatie, ziektes missen we regelmatig kinderen en 
medewerkers op school. Natuurlijk horen we ook berichten over zieke broertjes en 
zusjes, grootouders en familieleden e.a. We willen iedereen heel veel beterschap en 
sterkte wensen namens ons allemaal. Natuurlijk wensen we ook Gera, Annet en Cathy een 
voorspoedig herstel  

We wensen iedereen een gezellige, fijn kersttijd toe en alle goeds voor 2022! 

 

 

We willen iedereen die op wat voor wijze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun grote 
inzet om het feest voor de kinderen te kunnen vieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logo 

 

Ons nieuwe logo is klaar!! Rineke Bootsma heeft het ontworpen. Het is erg mooi 
geworden en we zijn er heel blij mee. Er is een filmpje gemaakt, waarbij uit alle groepen 
kinderen betrokken zijn en het uiteindelijke logo op de bouw compleet is. Ook hebben de 
kinderen gisteren een cadeautje meegekregen met het nieuwe logo. Na de kerstvakantie 
komt de nieuwsbrief ook in het nieuwe concept uit. 

Het filmpje is via social schools met u gedeeld. 

Nu het nieuwe logo klaar is kan het toegepast worden in en op de nieuwe school, vlaggen, 
nieuwsbrief, posters, rapporten, hesjes/shirts etc.  De website zal natuurlijk ook 
aangepast worden. 

Afscheid: 

Flore en Suze gaan verhuizen naar Meppel en hun nieuwe school wordt “Het 
Stadskwartier.” We wensen ze alle goeds en veel plezier op hun nieuwe school! We zullen 
ze missen! 

 

Welkom: 

Januari: 

Groep 1/2A (Hannie en Annemarie): Joey 



Groep 1/2B (Margriet en Mirjam) Lynn, Brandon en Sara  

Februari: 

Groep 1/2A: Julia en Gabriela 

Groep 1/2B: Sultan (Margriet en Mirjam) 

Met deze kinderen erbij hebben we 188 leerlingen op school. 

We wensen alle kinderen samen met hun ouders een hele fijne tijd op OBS De Punter 
toe! 

 

 

Hallo wereld, 

Thema Dromen en wensen 

Nu de natuur opnieuw gaat veranderen, de bladeren van de bomen vallen en de dagen 
korter worden, doen we het licht wat eerder aan en branden we een kaarsje voor de 
gezelligheid. Aan de reclamefolders, in de winkels en in tuincentra is te zien dat de 
decembermaand begonnen is. De rekken in winkels staan vol met wenskaarten voor een 
gelukkig Nieuwjaar en een goed kerstfeest. Juist in deze maanden, nu de regels i.v.m. 
corona opnieuw zijn aangescherpt, hebben we er misschien nog meer behoefte aan 
elkaar het beste toe te wensen. Om deze reden hebben we voor de lessen Hallo wereld 
voor het thema WENS en DROMEN gekozen. 

Het is een thema met veel aspecten. Voor kinderen is een WENS vaak verbonden met 
iets dat ze willen krijgen of willen hebben. Verlanglijstjes voor een verjaardag of 
Sinterklaas/Kerstfeest zijn daar een goed voorbeeld van. In de Hallo wereld lessen 
willen we met de kinderen verder kijken dan het nieuwste computerspelletje, die ene 
mooi pop of nieuwe skeelers. Wens gaat in feite over de dingen waar je van droomt, over 
wat je hoopt, waar je hart naar uit gaat. De verhalen die we in de komende weken 
vertellen stellen belangrijke vragen waarmee we de kinderen aan het denken zetten. 
Wat is geluk, wat is rijkdom? Zijn dat wensen die alleen voor jezelf zijn? Kun je ook iets 
voor een ander wensen, wat wens je iemand dan toe? Wat gebeurt er als al je wensen in 
vervulling gaan? Een wens, het koesteren van een verlangen, het hebben van een droom 
kan het leven juist de moeite waard maken. Een wens werkt als een drive. Je moet 



ervoor willen gaan en er wat voor over hebben. In sprookjes is het vaak de prins die veel 
moet overwinnen voordat hij de prinses in zijn armen sluit. Voor iemand die graag een 
bepaald beroep wil uitoefenen betekent het lang naar school gaan. Voor iemand die in 
een vreemd land een nieuwe toekomst wil, is het veel achterlaten en nieuwe dingen leren. 
Voor een topsporter is de weg naar een gouden medaille er een van hard trainen en je 
veel ontzeggen. Wie niets meer te wensen heeft, heeft vaak ook weinig om naar toe te 
leven. Maar een wens kan ook met je op de loop gaan, en dan is het moeilijk om tevreden 
te zijn met wat je hebt. 

In alle culturen en religies vind je hier verhalen over. Net als verhalen over de 
mogelijkheid dat je grootste wens vaak heel dicht bij je ligt, als je tevreden bent, en je 
rijk voelt met wat er is: geluk, lieve mensen om je heen. “ 

In heel Europa wordt in december de Advent en het kerstfeest gevierd. Het feest 
heeft een lange traditie in het Christendom en van lang daarvoor. Voor de lessen GVO 
horen we hoe mensen in de tijd voor kerst (de adventstijd) toeleven naar het kerstfeest 
met het verlangen, dat Jezus op aarde komt. God vertelt in een droom aan Jozef en de 
wijzen, dat het niet lang meer duurt. Deze dromen mogen we koesteren. In het 
oorspronkelijke zonnewendefeest ging de wens van de terugkeer van het licht in 
vervulling. In het Christelijke verhaal wordt in de geboorte van een weerloos kind, de 
wens voor een betere wereld gekoesterd. We wensen elkaar goede kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar. Die wens gaat veel verder dan alleen deze dagen. We wensen dat we 
het goed mogen hebben met elkaar, de komende tijd. Dat vraagt respect en interesse in 
elkaar. Mensen koesteren verschillende wensen, en mijn wens hoeft de jouwe niet te 
zijn. 

Maar we kunnen elkaar beslist het beste toewensen, wat in deze tijd waarin het 
omkijken naar elkaar misschien nog meer betekenis heeft gekregen. 

 

Een hartelijke groet, 

De Hallo wereld docenten, 

Astrid, Khalil en Hennie 

 

 



Nieuw schoolplein - Lege flessen actie - spaar ze vast! 
 
Een aantal kinderen wilde graag statiegeldflessen ophalen en deze 
inleveren bij de Plus. Om geld op te halen voor het nieuwe schoolplein. 
Dat is natuurlijk een heel leuke actie. De OR vindt dit een superleuk 
idee! Dus hebben we geregeld dat er een knop komt op de flessenautomaat 
bij de Plus in Giethoorn. Je kunt nu je lege flessen inleveren en 
aangeven dat je het statiegeld bedrag wil doneren. Dit kan door op de 
knop doneren te drukken, het geld zal volledig aan de ouderraad OBS de 
Punter gegeven worden. 
 
Deze actie gaat in op 1 januari 2022, dus bewaar alvast je flessen en 
doneer ze voor het nieuwe schoolplein. 

Met dank aan Willem ter Schure (Plus) 

Leerplicht en verlof 

Op de website www.obsdepunter.nl staat alle informatie over leerplicht en de regels 
voor verlof. Belangrijk om eerst te lezen voordat u plannen gaat maken. Aanvragen voor 
extra verlof buiten de vakanties om moeten ruim van tevoren en vooraf aan boeking met 
Lida besproken worden. 

Zelftesten voor groep 6,7,8 

Vorige week heeft ieder kind 4 zelftesten meegekregen. U kunt opnieuw 4 aanvragen via 
de mail bij de leerkracht van uw kind. 

Ingekomen post: 

 

Salverda Bouw 

Ik heb u al eerder informatie verstrekt over de renovatie van de woningen in de 
omgeving van locatie Noord. In de week van 10 januari vinden de werkzaamheden plaats 
aan de Wilgen. Ik heb goede afspraken met het bedrijf gemaakt en als school houden 
we natuurlijk toezicht, maar wilt u uw kinderen a.u.b. hierop voorbereiden, zodat ze er 
rekening mee kunnen houden. 

 



 

Goedmiddag, 
  
Net als in de herfstvakantie stond ook voor de kerstvakantie een activiteit voor 
basisschoolkinderen gepland, georganiseerd vanuit het sportakkoord. Helaas moeten wij 
deze activiteit annuleren vanwege de huidige corona maatregelen. 
Met de (vervroegde) kerstvakantie voor de deur willen wij toch iets organiseren, maar 
dan op een verantwoorde manier voor kinderen (en ouders) om zelf te doen. 
  
We kunnen nog niet alles verklappen, maar kinderen en ouders mogen alvast weten dat 
er meer informatie op de Facebook en Instagram pagina van Buurtwerk Sport 
Steenwijkerland komt te staan. 
Daarom vragen we jullie als school om dit te delen met ouders en kinderen, bijvoorbeeld 
in de nieuwsbrief of op een andere manier. Hiervoor kan het onderstaande bericht 
worden gebruikt: 
  
Beste kinderen en ouders, 
In de kerstvakantie organiseren wij als buurtwerkers sport een leuke, sportieve 
activiteit. Dit keer niet met z’n allen tegelijk, maar op een andere manier. 
Wij zetten de activiteit klaar op verschillende locaties in de gemeente, jullie kunnen 
zelf bepalen wanneer je dit gaat doen. 
Wat je precies kunt doen is nog een verrassing, maar we kunnen wel alvast vertellen dat 
er een leuke prijs te winnen valt! 
Meer informatie komt binnenkort op de Facebook en Instagram van Buurtwerk Sport 
Steenwijkerland, dus houdt deze pagina’s in de gaten! 
  
Alvast bedankt voor het delen, en alvast een hele fijne kerstvakantie gewenst! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Karin Rijkelijkhuizen 
Buurtwerker sport, team Noord-Zuid 
 
t Lam ontmoet organiseert, met vrijwilligers in en om Blokzijl, al voor het zevende 
seizoen culturele activiteiten in de ‘stille maanden’ van het jaar. 
 
Voor in- en omwonenden, maar gelukkig vinden ook mensen van verder weg de 
activiteiten boeiend genoeg om naar te komen kijken en luisteren. 
We programmeren ieder jaar, speciaal voor de kleine en jongere bezoekers, een 
kindervoorstelling in het kleine kerkje t Lam. 
Dit jaar dus ook weer. De voorstelling heet Man met het stenen hart, een vertelling met 
poppen in een miniatuur coulissen decor. 



  
T Lam ontmoet 
Kindertheater 
Zondag 16 januari 2022; 15.00 uur; entree € 7,50 (volwassenen) 
Man met het stenen hart door Garage TDI 
Kindertheater vanaf 6 jaar 
  
Hans woont met zijn moeder, de koe, en de geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn 
arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens de geit, 
de koe en zijn moeder sterven. ‘Had ik maar een hart van steen’ verzucht Hans. Een klein 
mannetje verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen aan, in ruil voor zijn tranen. En 
floeps! Daar heeft hij een stenen hart. Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij 
wordt rijk, trouwt met een beeldschone prinses, wordt beroemd en bewonderd, maar 
gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in tranen achter. 
Haar tranen laten hem koud. Hij heeft immers een stenen hart! Zoals het in een 
sprookje hoort, loopt alles toch goed af en wordt bewezen dat ware liefde in staat is 
zelfs het hardste hart te breken en te verzachten. Een vertelling met poppen 
uitgevoerd in een miniatuur coulissen decor. 
Wanneer u op de link klikt vindt u meer informatie over de voorstelling, zoals een korte 
impressie ervan op vimeo: 
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/170/man-met-het-stenen-hart-6-. 
  
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de 
voorstelling gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Oudere kinderen en volwassenen betalen € 7,50,- per kaartje. 
Reserveren is noodzakelijk: karin@karinklomp.nl. Betalen kan (gepast geld of met pin) op 
de dag zelf aan de zaal. 
We houden ons aan de dan geldende corona maatregelen, zoals bijvoorbeeld een geldige 
QR-code en legitimatiebewijs bij entree. 
  
Het adres: Vermaning t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl. 
  
 

 
20 t/m 25 december geen school, wel noodopvang i.v.m. de genomen coronamaatregelen. 

10-01-2022: Weer naar school 

13-01-2021: MR-vergadering 

Belangrijk! 



12 januari is een studiedag gepland. Die laten we niet doorgaan i.v.m. de eerdere sluiting 
en het dan opnieuw onderbreken van de week. De inhoud van deze studiedag bespreken 
we nu aanstaande dinsdag 21-12-2021. 

 

 

 

 

  

 
  

 

  

	

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


