
 

Nieuwsbrief d.d.09-09-2021 

 

Onze nieuwe OBS De Punter. Vandaag starten ze met de stalen constructie! De levering 

van de materialen, een wereldwijd probleem liet even op zich wachten. De contouren van 

onze school zijn binnenkort zichtbaar en daardoor weer een stapje dichterbij. 

Ondertussen zijn we heel druk bezig met de inrichting, de uitwerking van ons logo en de 

toepassing daarvan op allerlei gebieden en de schoolomgeving.  

Afgelopen woensdag hebben we een bijeenkomst gehad met een afvaardiging van de 

OR/MR en BSO. Er wordt een werkgroep samengesteld uit deze geledingen, die acties 

gaan organiseren om ons voorgenomen plan te kunnen financieren. Natuurlijk proberen 

we ook allerlei subsidies binnen te krijgen. De kinderen gaan we hier ook bij betrekken.  

De afgelopen jaren is er al een bedrag gespaard door de RABO-support acties en Jantje 

Beton. De laatste actie is nu van 15 t/m 19 september en wordt door onze groep 8 

gedaan. We doen opnieuw mee met de RABO-support actie. 

De helft van het opgehaalde bedrag van Jantje Beton is voor de goede doelen van 

Jantje beton en de andere helft is voor school. Het doel was steeds een pannakooi / 

hockeykooi voor ons nieuwe schoolplein. De kinderen hebben ook aangeven dat ze dit 

heel graag willen. 

Wanneer we als school meedoen met de actie van Jantje Beton kunnen we ook een 

aanvraag doen voor een subsidie voor bijvoorbeeld een speeltoestel. 



 

15 t/m 29 september. 

Vanuit de Ouderraad onderstaand bericht en de vraag om hieraan mee te werken. Dat 

wordt erg gewaardeerd. Alle beetjes helpen. 

Spaaractie van Plus ter Schure 

 

Plus ter Schure gevestigd aan het Eendrachtsplein in Giethoorn stelt bij deze 

spaaractie in totaal € 10.000.- beschikbaar aan clubs en verenigingen in Giethoorn. 

Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvangen klanten 

sponsorpunten bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten. 

Het totale sponsorbedrag wordt op basis van alle geactiveerde sponsorpunten naar rato 

verdeeld onder de deelnemende clubs. Op de actiesite www.plus.nl/sponsorpunten zijn 

de deelnemende clubs en verenigingen vermeld én daar kunnen ook de sponsorpunten aan 

de clubs worden geschonken. Deze site is beschikbaar vanaf 1 september 2021. 

Oudervereniging OBS de Punter heeft zich ook aangemeld voor deze spaaractie van Plus 

ter Schure en we hopen op een mooie bijdrage voor ons mooie, uitdagende schoolplein. 

 

 
 

15 t/m 29 september 

Luizencontrole 

Op locatie Noord is 13 september luizencontrole. Op Zuid zijn bij een aantal kinderen 

luizen geconstateerd. Blijf zeer alert en controleer heel regelmatig. Ik wil alle ouders 

die hierbij helpen alvast hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Wanneer uw kind luizen heeft wordt u gebeld door de leerkracht om uw kind op te halen 

en vervolgens te behandelen. Wanneer er geen mogelijkheid is om snel te komen, komen 

we samen tot een oplossing. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvgse.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D8d3210bd344efa68355c71448%26id%3D629d4d344c%26e%3Df6adf460fc&data=04%7C01%7Clida.andriol%40stichtingopkop.nl%7Ca752b56c248f491ccc7908d9742c9df1%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637668557239190832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sJ2s7ohmOgXFyvjymjgEZ4VFQNb2Vl7oj4Y3dV414uM%3D&reserved=0


Ziek 

Annet Kok is voor onbepaalde tijd ziek. (Groep 3). De inval is gecommuniceerd met de 

ouders van 1/2A, 3,4 en 5. We wensen haar heel veel beterschap. Een kaartje zal ze 

zeker op prijs stellen. 

Annet Kok 

Luzernevlinder 28 

7943TE Meppel 

 

Informatieve ouderavond met kinderen 

Hieronder i.v.m. Corona nog even hoe we het graag willen doen. De informatieboekjes 

heeft u via de leerkrachten ontvangen. 

Op dinsdag 14 september van 17.00 tot 19.00 uur stellen wij onze scholen open voor 

de ouders en onze leerlingen om de klassen en school te bekijken. Uw kind kan u 

laten zien waar en hoe hij/zij werkt en hoe de klas eruitziet.   

Om dit goed en veilig te laten verlopen is het belangrijk om een aantal "spelregels" 

met u te delen.  

1. In onze school zijn maximaal 24 ouders tegelijk binnen. Is de school "vol" dan 

vragen wij u om buiten op het plein te wachten. 

2. Houd 1,5 meter afstand tot andere ouders en leerkrachten, zowel in de 

school als op het plein. 

3. Draag binnen een mondkapje. 

 

Mondzorg 

Namens het team van Mondzorg centrum Giethoorn het verzoek de parkeerplaats 

voor de praktijk vrij te houden voor patiënten. Alvast bedankt voor de moeite. 

 

Vriendelijke groet namens team Mondzorg centrum Giethoorn 
 

 



 

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 

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. 

 

 

 

 

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
mailto:info@kaka.nl


 
10-11-2021: Groep 8 naar Bezoekerscentrum De Wieden 

10-11-2021: Groep 5 gaat naar het kasteel van Vollenhove 

11-09-2021: Oud Papier 

14-09-2021: Informatieve ouderavond met de kinderen. (Informatie is toegezonden) 

15-09-2021: Studiedag Kanjertraining samen met Kinderopvang Kaka en de docenten 

HVO/GVO leerlingen vrij! (Zie planner social schools) 

16-09-2021: Groep 7/8 met de bus naar de Voorstelling “Razzia” 

17-09-2021: Opening Nationale sportweek groep 5 t/m 8 

20 en 21 september: Corien, Michel en Gera afwezig i.v.m. cursus Kanjertraining. Voor 

dinsdag is inval geregeld en de maandag hebben we intern georganiseerd. 

 

 


