
 

Nieuwsbrief d.d.29-10-2021 

 

OBS de Punter in wording. De bouw verloopt voorspoedig en elke dag is er 

voortgang te zien. 

Corona 

Helaas stijgt het aantal besmettingen en kunnen we de invloed hiervan op alle gebieden 

in onze maatschappij ervaren. Ook voor het onderwijs, onze Stichting en in het 

bijzonder onze school heeft dat natuurlijk consequenties. We doen ons uiterste best om 

de komende activiteiten binnen de regels en de mogelijkheden vorm te geven. Met 

gezond verstand en samenwerking komen we een heel eind. De commissie voor de Sint en 

de Kerst doen hier hun uiterste best voor, natuurlijk i.s.m. alle medewerkers en de 

Ouderraad. 

Voor de maand november: 

Tussentijdse gesprekken: 

• Via social schools kunt zich opgeven (U krijgt een uitnodiging via de leerkrachten. 

• De gesprekken zijn fysiek met inachtneming van afstand 

• Wanneer de persconferentie aangeeft dat er weer mondkapjes in de openbare 

ruimtes gedragen moeten worden zullen we u daarvan op de hoogte stellen. 

Voor groep 3: Olda en Annemarie doen de gesprekken, omdat Patricia net begonnen is. 

 

 



 

Welkom in november: 

 

Fedde Vos, Lizzie Boer en Vera Stam worden in november 4 jaar. Fedde gaat naar 

Margriet en Mirjam en Lizzie en Vera gaan naar Hannie. We wensen ze samen met hun 

ouders een hele, fijne tijd op OBS De Punter toe. 

Luizen 

Er blijven meldingen van luizen komen, dus blijf alert!  

Ouderpanel 

Na de oproep in de nieuwsbrief hebben zich 3 ouders opgegeven voor het ouderpanel. 

Elsbeth van Deursen, Jeanine Brands en Kim Webster, jullie zijn op 30 november om 

20.00 in de Zuiderschool van harte welkom. 

Nationaal schoolontbijt 

 

Aanstaande vrijdag, op 5 november doen we mee met het Nationaal schoolontbijt. Een 

goed ontbijt is zeker voor kinderen erg belangrijk om een goede schooldag te hebben. 

Naast gezellig samen eten wordt er aandacht besteed aan een gezond ontbijt.  

Rabo clubsupport - Stemmen vanaf 4 oktober 

Er kan niet meer gestemd worden. We willen u hartelijk bedanken voor uw 

medewerking! We zijn erg benieuwd naar het eindbedrag. Erg belangrijk voor onze 

nieuwe pannakooi. 



 

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 

Ingekomen post: 

 

Scala 

In de week van 1 t/m 5 november heeft Scala centrum voor de kunsten een inloopweek 

voor muzieklessen. www.ontdekscala.nl 

 

 

 

 
Belangrijk, staat ook in de planner van social schools. 

02-11-2021: Alle kinderen om 12.00 vrij. Studiemiddag Team  

05-11-2021: Nationaal schoolontbijt 



08-11-2021: In deze week zijn de tussentijdse gesprekken voor alle 

ouders/kinderen. Via social schools kunt u intekenen. 

10-11-2021: Groep 1/2A (Hannie) gaat met de kleuters en hun lampion naar Zonnewiede. 

17-11-2021: MR-vergadering 

30-11-2021: Ouderpanel 

30-11-2021: Sinterklaastoneel (3 t/m 5) en Sinterklaasfilm (6,7,8) 

03-12-2021: Sinterklaasfeest 

23-12-2021: Kerstfeest 

Vanaf 25 december kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


