
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 2 28-10-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Nieuwe methode lezen 
groep 4-5-6 en oriëntatie 
begrijpend lezen groep 7-8 
Afgelopen schooljaar is groep 4,5,6 gestart 
met de nieuwste methode van Estafette 
editie 3. Met Estafette editie 3 leren 
leerlingen teksten vloeiend lezen mét begrip. 
De methode behandelt alle aspecten van 
lezen in samenhang, aan de hand van 
dezelfde tekst. Bij groep 4, 5 en 6 ligt de 
focus daarbij op technische leesvaardigheid. 
Daarnaast stimuleert de methode het 
leesplezier door te werken met leuke, 
gevarieerde teksten. Voor meer informatie 
kunt u kijken op de site Estafette - Didactiek 
groep 4-5-6 - Uitgeverij Zwijsen 
 De komende periode zal groep 7 en 8 zich 
oriënteren op een nieuwe methode voor 
begrijpend lezen. We houden u op de hoogte 
over het vervolg hiervan. 
 
 
 

Kennismaken met… 
Hoi! 
Mijn naam is Tessah Vos, ik ben twintig jaar 
oud en ik ga stagelopen in groep vijf. Ik zit nu 
in het tweede jaar van de Pabo en ik vind het 
een heel erg leuke en leerzame opleiding. Ik 
heb erg veel zin om stage te lopen en te zien 
hoe alles op deze school in zijn werk gaat. 
Mijn hobby’s zijn tekenen, schilderen, breien 
(ja echt waar) en gezellig met vrienden 
afspreken. 
 

 

Een woordje vooraf 
 
 
 

Inmiddels zijn we alweer in de 
herfstperiode beland. Wat kunnen we 
nog genieten van de hoge 
temperaturen. De afgelopen periode 
hebben we samen met de kinderen 
hard gewerkt en zijn we aardig 
gewend aan het nieuwe gebouw.  
De eerste keer Kinderboekenweek op 
OBS de Punter is een feit. Wat hebben 
we genoten van het lezen samen met 
de kinderen. Het leesfeest was één 
groot feest. Ook de voorleeswedstrijd 
was prachtig en erg spannend. Met 

een echte jury bestaande uit juf 
Yvette, Richard Bollema (Primera 
Steenwijk) en juf Simone is er een 
voorleeskampioen gekozen….Lotte. Zij 
zal doorgaan naar de volgende ronde. 
De komende periode zal een drukke, 
maar leuke en gezellige periode 
worden; lampionnen, de komst van 
Sinterklaas en ook zullen er deze 
maand de tussentijdse gesprekken 
gevoerd worden.  
Ik wens u een fijne novembermaand 
 
Juf Simone 
 

 

 

 
 

Schoolplan 
Het duurt nog even, maar het nieuwe schooljaar zal er gestart worden met een 
nieuw vierjaarlijks schoolplan. In de aanloop naar het opstellen van het nieuwe 
schoolplan zal er input gevraagd worden op verschillende vlakken. Ook van u als 
ouder wordt er om input gevraagd. Dit wordt middels een vragenlijst gedaan. 
Deze zal volgende week met u gedeeld worden via de mail. 
Ook zou ik als directeur een aantal ouders willen vragen om mee te denken met 
het nieuwe schoolplan. Het gaat om drie avonden; twee waarbij we samen zullen 
brainstormen en één waarbij het plan wordt gepresenteerd. De bijeenkomsten 
zullen starten in januari 2023. Mocht u interesse hebben om mee te denken, 
geeft u zich dan op bij juf Simone (simone.slager@stichtingopkop.nl)  
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https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/estafette/didactiek-groep-4-5-6/
https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/estafette/didactiek-groep-4-5-6/
mailto:simone.slager@stichtingopkop.nl


 

        
  

 
 

 
 
 
Onderbouw en 
bovenbouwcoördinatie 
Na de herfstvakantie zijn we op school 
gestart met een onderbouwcoördinator 
en een bovenbouwcoördinator. Voor de 
onderbouw (groep 1 t/m 4) is dit juf 
Mirjam en voor de bovenbouw (groep 5 
t/m 8) is dit juf Yvette. Zij zullen intern 
samen doorgaande lijnen mee helpen 
op te zetten en deze samen met het 
team implementeren. Juf Yvette en juf 
Mirjam hebben hiervoor uren waar zij 
uitgeroosterd zijn voor de eigen groep. 
Voor juf Mirjam en juf Yvette is dit de 
woensdagmiddag. Zij zullen u op een 
later moment informeren waar zij mee 
bezig zijn en gaan. 
. 
 
 

Oudergesprekken 
In de week van 14 t/m 18 november zijn 
de tussentijdse oudergesprekken. U 
krijgt volgende week hiervoor via Social 
Schools een uitnodiging.  
U kunt intekenen voor een 
oudergesprek vanaf donderdag 3 
november 18.00 uur.  
 
 

Verkeer rondom de school 
 
U merkt het al, de dagen worden weer korter. Dat betekent dat het ’s ochtends nog 
donker kan zijn als u samen met uw kind op de fiets naar school gaat. Wilt u samen 
met uw kind checken of de verlichting van de fiets goed is? Op deze manier is 
iedereen goed zichtbaar. Komende maand zal er een fietscontrole zijn vanuit VVN. U 
krijgt hier later informatie over. 
Voor ons als volwassenen is het goed om extra uit te kijken op het moment dat u het 
plein op komt rijden. We merken dat dit al heel goed gaat, maar we kunnen niet 
voorzichtig genoeg zijn. 
 
Verder merken we dat er veel bakfietsen zijn. Wil u deze parkeren op de zwarte 
strook naast het speelplein van de kinderen. Op deze manier wordt de ingang niet 
belemmerd en blijft alles overzichtelijk. Om aan te geven waar de bakfietsen moeten 
staan zal er de komende week een bordje staan, zodat u weet waar de plek is van de 
bakfietsen. Tot slot willen we u vragen als automobilist te letten op de juiste 
rijrichting. Op deze manier ontstaan er geen gevaarlijke situaties bij het aan- of 
wegrijden tijdens het halen of brengen van uw kind. 
 

 
Corona 
Corona is nog steeds in ons midden. Binnen het team hebben we ermee te maken. 
Zoals u steeds kunt lezen in Social Schools is er vaak geen inval, maar kunnen we het 
tot nu toe intern oplossen. Dit vraagt flexibiliteit van de kinderen en het team en dat 
gaat heel goed. Complimenten! 
Zoals ik hierboven al aangaf, lukt het nog steeds om het intern op te lossen, zodat we 
geen groepen naar huis hoeven te sturen. Echter kan ik niet garanderen dat het altijd 
zal lukken. Het kan een keer  voorkomen dat een groep thuis moet blijven, omdat er 
geen inval is. Hou dus goed elke ochtend Social Schools in de gaten, mocht het een 
keer voorkomen dat de groep moet thuisblijven, dat u op de hoogte bent.  
Inmiddels heeft de MR instemming gegeven op het sectorplan Corona. Deze bestaat 
uit een aantal fasen. Op dit moment zitten we in fase donkergroen. Dat betekent dat 
de school open is zonder extra maatregelen. Mocht er een verandering komen in 
fasen zal dat met u gedeeld worden. Mocht u het plan in willen zien, kunt u contact 
opnemen met juf Simone. 
 
 
 

 



 

 
 
 Belangrijke data  

31 oktober  ouderpanel 2 

2 november  GMR vergadering 

3-9 november  inschrijfmoment tussentijdse oudergesprekken 

9 november  workshop Cultuurmenu groep 1-2 

11 november  nationaal schoolontbijt 

14 t/m 18 november tussentijdse oudergesprekken  

22 november  MR-vergadering 

25 november  Nieuwsbrief 3 

28 of 29 november  Sinterklaas voorstelling 


