
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 16 11-07-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Nijntje 
 
Op mijn verzoek en i.s.m. de gemeente 
Steenwijkerland zijn de Nijntje borden 
verplaatst naar OBS De Punter. Op deze 
manier hopen we fietsers extra te 
attenderen op de uitgangen van de auto’s 
en van de fietsen. 
 

 

 

 

 

De Deukten 
 
Een aantal ouders geven aan dat de 
Deukten nog een zorgpunt is. Ik heb dit 
aangegeven bij de gemeente. 
Reactie: 
In het voortraject ‘groot onderhoud N334’ 
is er met de provincie (eigenaar en 
wegbeheerder) ook gesproken over deze 
aansluiting met De Deukten. 
Om de aandacht van afslaande bestuurders 
te verhogen zijn er o.a. naast de rode kleur 
van het asfalt wegdek extra pijlen 
aangebracht om de weggebruiker erop te 
wijzen dat er kruisend verkeer is. 
  
Hoewel deze aansluiting verkeerskundig 
voldoet zal de verkeerskundige van de 
Gemeente Steenwijkerland jullie zorgpunt 
bij de provincie onder de aandacht 
brengen. 
 
Belangrijk blijft dat u regelmatig 
communiceert met uw kind over het alert 
zijn onderweg naar school. Dat geldt niet 
alleen voor de Deukten, maar voor 
meerdere verkeerssituaties in ons 
toeristische Giethoorn. Kinderen komen 
vanuit alle windstreken. 
 

 

 

 

 
 

Fijne vakantie 
 
 
 Het was opnieuw een enerverend 
jaar met Corona, inval, ziekte, bouw, 
fusie, verhuizing etc. etc. De klus is 
geklaard. Alle kinderen van 
Giethoorn gaan naar dezelfde 
school. Een prachtige school met 
dito schoolomgeving. Veel om trots 
en dankbaar voor te zijn. Gieterse 
kinderen, ouders en medewerkers 
school en BSO hebben lang moeten 
wachten, maar dat was het zeker 
waard. Met heel veel dank aan 
eenieder die hieraan meegewerkt 
heeft.  
 
Dinsdag neem ik na 10 jaar 
Giethoorn en 45 jaar onderwijs 
afscheid. Ik heb mijn uiterste best 
gedaan voor OBS De Punter, altijd in 

het belang van de kinderen, 
medewerkers en ouders. De 
leerkrachten maken het verschil 
voor uw kinderen en de 
samenwerking met ouders is 
essentieel voor de ontwikkeling en 
groei. OBS De Punter is het 
middelpunt van het dorp en heeft 
een sterk verbindende functie. 
Omarm dat als dorp. Ik wil iedereen 
ontzettend bedanken, ik heb het met 
hart en ziel gedaan! 
 
Ik wens Simone Slager heel veel 
succes en werkplezier op OBS De 
Punter. We hebben heel regelmatig 
contact gehad en ik heb er alle 
vertrouwen in dat ze deze fijne 
school goed voort kan zetten.  
 

 

 

 
 

Kabelbaan, heuvel, buis 
en grote nestschommel 
Opnieuw een feestje vorige week. De kabelbaan, de heuvel en buis en de grote 
nestschommel mochten gebruikt worden! Ook is de belijning van de 

kabelbaan afgemaakt. Hier spelen de kinderen van de bovenbouw. Er zijn veel 
nieuwe materialen aangeschaft zoals, waveboards, nieuwe hockeysticks etc.  

Binnenkort wordt er vanuit de subsidie Fit op school nog een korfbalpaal met 

4 korven op verschillende hoogte geplaatst.  

 

 
 



 

        
  

Bakfietsen  
 
Heel fijn dat er zoveel kinderen en ouders op 

de fiets komen! Bakfietsen zijn de oplossing 

voor ouders en Speel@home die meerdere 
kinderen moeten vervoeren.  

Om de doorstroom te bevorderen verzoeken 
we u om een ruime plaats te zoeken op het 

terrein, Daar is ruimte genoeg voor. Niet 
parkeren in de doorgang en de 

parkeerruimte van de fietsen. 

 

 

Zomervakantie 
 
We hebben een prachtige schoolomgeving. 

Belangrijk om als ouders, dorpsbewoners 
gezamenlijk zorg voor te dragen. Ziet u 

ongeregeldheden wilt u dit dan melden bij 

de politie. Alvast onze dank daarvoor. 

 

 

BSO Kaka is in de 

zomervakantie in de 

Zuiderbasisschool 

 

 

 

 
 

Vakantierooster en vrije 
dagen 
Herfstvakantie:  17 t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie:  26 december 2022 t/m 9 januari 2023 (Maandag 9 
januari is een studiedag leestraject) 

Voorjaarsvakantie: 27 februari  t/m 3 maart  

Goede Vrijdag:  7 april en 2 Paasdag 10 april (Paasweekend) 

Meivakantie:   24 april t/m 5 mei 

Hemelvaart en vrijdag:  18 en 19 mei 

Pinksteren:   29 mei 

Maandag 05-12-2022: Sinterklaas onderbouw 12.00 vrij (1 t/m 4) 

Woensdag 14-12-2022": Themamiddag Didactisch Coachen, groep 5 t/m 8 om 

12.00 vrij. 

Maandagmiddag 09-01-2023: Studiedag Leestraject 

Vrijdag 03-02-2023: Studiedag Stichting Op Kop alle medewerkers 

Woensdag 15-02-2023: Kanjertraining BSO, docenten Hallo Wereld en 

medewerkers school  

Maandag 06-03-2023: Studiedag analyse 

Vrijdag 09-06-2023: Evaluatievergadering (Dag na avondvierdaagse) 

Vrijdag 21-07-2023: Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 vrij 

 

 



 

  

Schoolgids  
De schoolgids is klaar en goedgekeurd door 

de MR. Het wordt binnenkort op de website 
geplaatst. Goed om vooraf aan de start van 

het nieuwe schooljaar goed door te lezen, 
zodat u op de hoogte bent, maar ook om bij 

vragen even in te kijken. De regels m.b.t. 

leerplicht kunt u daar ook lezen 

 

 

Praktische informatie 
start schooljaar 2022-
2023 
Alle ouders ontvangen voor de 

zomervakantie de Praktische informatie 

voor schooljaar 2022-2023. Bijgevoegd bij 

Nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Welkom om OBS De 

Punter 

Groep 1/2A: Fedde, Lux, Amene. Jayden, 
Lieke (Bernhardschool (Kampen) 

Groep 3: Senna (Bernhardschool Steenwijk), 
Fiep (Engelenbergschool Kampen) 

Groep 4: Joep (Engelenbergschool Kampen) 

We wensen alle kinderen samen met hun 
ouders een hele fijne tijd op onze school toe! 

 

 
 

Afscheid medewerkers 
OBS De Punter 
Heel fijn dat Gera en Annet na de zomervakantie weer volledig werkzaam 
kunnen zijn na een lange ziekteperiode.  

Ashley (onderwijsassistent) is herstellende, maar is nog niet aanwezig na de 
zomervakantie. We wensen haar heel veel beterschap. 

Dit betekent ook dat we afscheid moeten nemen van Marit (groep 6) Patricia 

(Groep 3 en groep 1-2A). Beiden werkten tijdelijk op OBS De Punter. 

Marit gaat ook Stichting Op Kop verlaten. Ze slaat haar vleugels uit. Ze gaat op 
een school in Leiden werken in groep 7. 

Patricia blijft bij Stichting Op Kop en gaat 3 dagen werken op de Generaal v.d. 

Boschschool in Willemsoord en 1 dag in de flexpool. 

We nemen ook afscheid van Jael. Hij heeft vanaf januari 2 dagen in de week 

groep 4 zelfstandig gedraaid. Jael zit op de internationale Pabo (Iteps) in 
Meppel. Op deze manier heeft hij ook zijn diploma voor Nederland gehaald. 

Hij gaat samen met zijn vriendin werken op een internationale school in 
Tsjechië. 

Brian heeft erg zijn best gedaan binnen de pilot Jong Leren bewegen voor 
groep 1 t/m 4. (Elke vrijdagmorgen gaf hij de bewegingslessen in het 

Kulturhus. Brian heeft een coördinerende functie gekregen bij Sportservice 
Zwolle. Ramon Flokstra is zijn opvolger. 

Wij willen Marit, Patricia, Jael en Brian ontzettend bedanken wat ze in deze 

roerige periode van OBS De Punter voor onze kinderen en binnen ons team 
aan enorme inzet getoond hebben. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. OBS 

De Punter zal jullie missen! 

Natuurlijk gaan we hier aandacht aan besteden. Dit doen we op donderdag 14 

juli om 13.30 uur op het achterplein. Vervolgens zwaaien we groep 8 uit. 
Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. 

 

 

 

Afscheid groep 8 
We nemen afscheid van de 24 kinderen van groep 8. Na 8 jaar Noorderschool, 

Zuiderschool en OBS De Punter slaan ze hun vleugels uit en gaan ze verder in 

het voortgezet onderwijs. We wensen Viyola, Sanne, Jorick, Naod, Gino, Denis, 
Maxim, Joan, Coco, Dani, Noah, Stijn, Djura, Hana, Lynn, Hidde, Noa, Rosalie, 

Benjamin, Luuk Sophie, Jesse, Lenthe en Amber heel veel succes in hun 
verdere schoolloopbaan. 

Donderdag is hun laatste schooldag. Tijdens deze dag en avond nemen we 
samen met alle medewerkers gezamenlijk afscheid. Om 14.00 uur zwaaien we 

ze de school uit. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 

 



 

 
 
 

Belangrijke data  
12-07:  afscheid Lida 

13-07:  afscheid groep 8 en Marit, Jael, Patricia en Brian (13.30 uur) 

15-07:  laatste schooldag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

16-07 t/m 28-9: zomervakantie 

29-08:  weer naar school 

 

 

 

Vakantielezen 
Biblionet Groningen is voor Vakantielezen een samenwerking aangegaan met 
Bereslim. In de zomervakantie vinden gezinnen op www.vakantie-lezen.nl  het 

avontuurlijke verhaal ‘Poef en de schat’. Maar dat is niet alles… Voor scholen 
heeft Bereslim ook een tijdelijk aanbod: gratis toegang tot de boeken van 

Bereslim, incl. 8 nieuwe AVI-boeken! Speciaal voor de jongste lezertjes en hun 

ouders. 

  

Maak Vakantielezen nóg leuker met BereslimmeBoeken Speciaal voor 
Vakantielezen heeft de Bibliotheek extra boeken voor jouw klas! Je krijg 

tijdens Vakantielezen, gratis toegang tot alle digitale boeken van Bereslim. 
Naast toegang tot de bijna 100 digitale prentenboeken, vind je in het aanbod 

van Bereslim voor de beginnende lezers 8 nieuwe AVI-boeken. Van AVI start 

tot AVI E3 en passend bij zowel ‘zoemende’ als ‘hakken-plakken’- 

leesmethodes. Laat je leerlingen letters, klanken en woorden ontdekken en 

neem ze mee op leesavontuur! Hoe log je in? 

Ga naar https://next.bereslim.nl/login/login  Gebruikersnaam: 

bereslim102066 Wachtwoord: LeesAvontuur2022 

Wil je meer weten over Bereslim en de mogelijkheden, neem dan een kijkje 

op www.bereslim.nl  Veel leesplezier! 

 
 

 
 

Luizen, krentenbaard en 
Corona 
De afgelopen weken hebben we weer 
regelmatig meldingen over luizen en 

krentenbaard. Graag goed in de gaten 

houden en bij vermoeden van krentenbaard 

is het heel verstandig om naar de huisarts te 

gaan. Het is erg besmettelijk. 

Ook Corona heeft Giethoorn weer bereikt. 

We hopen van harte dat u dit in de 
zomervakantie niet gaat overkomen. 

 

 

Kopje Cultuur 

Geef je nu op voor het jeugdpodium! 

Kopje cultuur Steenwijk zoekt en roept jong 

talent op voor het talentenpodium op 
10,11,12 september 2022. Heb jij zin mee te 

doen? Kan jij zingen, dansen, verhalen 

vertellen, saxofoon spelen of gitaar? Alleen 

of met een groep? Maakt niet uit, laat het 

zien.  

Mail naar kopjecultuur@hotmail.com 

 

 
Dikke banden race 
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar en race jij graag 
rond op je fiets? Schrijf je dan nu in! 

Dinsdag 2 augustus in Steenwijk. 

De kinderen hebben een folder 

meegekregen. 

 

 

 

 

 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=05%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C67480a743b624c5d478508da59092a46%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637920193139198543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=%2B1rmrUYdv9oGftvtGYPFJhx02uGwwegOTHWsyCjJ7os%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnext.bereslim.nl%2Flogin%2Flogin&data=05%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C67480a743b624c5d478508da59092a46%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637920193139198543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=zWq3zP50n6epWAQBztEB3SI5Od4655Yar2DEu1yNPn8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bereslim.nl%2F&data=05%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C67480a743b624c5d478508da59092a46%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637920193139198543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=%2B53My4ktXtO2HGlZuxwGxRhTNpa17FVyIrgISdR1hTg%3D&reserved=0
mailto:kopjecultuur@hotmail.com
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