
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 13 12-04-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Zelftesten na 11 april 
 
Vanaf 11 april hoef je niet meer na een 
positieve zelftest naar de GGD. Belangrijk 
voor school blijft dat het gemeld wordt aan 
Lida, via de telefonische ziekmelding 
's morgens. Heeft u zelftesten nodig, graag 
melden bij de desbetreffende leerkracht, 
dan geven zij ze mee aan uw kind. (4) 
 

 

 

Stage 
 
Amarinske de Jong: vanaf 14 april 9 
donderdagen in groep 3.  
 
Esmee Noordman: van 11 april t/m 22 
april (ma-di groep 3, wo-vrij groep 1/2A 
(Hannie en Annemarie) 

 

 

 

Schoolvoetbal 
 
Ondanks de slechte weersomstandigheden 
hebben de jongens heel erg goed hun best 

gedaan en sportief gestreden. Geen prijs, 
maar wel de kampioenen van obs De 

Punter. De meisjes gaan morgen naar 
Steenwijk en de weersverwachtingen zien 

er nu veel beter uit! Heel veel succes! 

 
 

 
 

 

Verhuizen naar 

onze nieuwe school 
 
 
 
Het is zover, het is zeker dat we 

gaan verhuizen! De verhuisdozen 
zijn gisteren geleverd! 

 

De kinderen zijn vrij op 

donderdag 2 en 3 juni. Vervolgens 

is het Pinksterweekend en starten 
we op dinsdag 7 juni in onze 

prachtige, nieuwe school. Hoe we 
dat gaan doen is nog een verrassing. 

Nadere informatie volgt. 
 

Na de meivakantie komt de periode 
van de inrichting van de lokalen, 

keuken, gespreksruimtes, 

speellokaal, leerpleinen, sanitaire 
ruimtes, ICT etc. etc. Natuurlijk is de 

BSO hierin meegenomen. 
 
Afgelopen maandag zijn ze 
begonnen met het plaatsen van de 
speeltoestellen en afgelopen vrijdag 
zijn de laatste puntjes op de i gezet 
voor het groenplan. In het gebouw 

wordt heel hard gewerkt aan om de 
oplevering/overdracht op 21 april 
rond te krijgen. 
 
Medewerkers school/BSO, OR, MR 

zijn heel druk bezig om alle 

festiviteiten en activiteiten in goede 

banen te leiden. 
 

Belangrijke data: 

2 en 3 juni: alle leerlingen vrij i.v.m. 

verhuizing 

7 juni: allemaal naar de nieuwe 
school aan de Beulakerweg 125A 

21 juni: opening school met een 

kinderprogramma, officiële opening 

en de school wordt opengesteld 
voor ouders en dorpsbewoners aan 

het begin van de avond. 

12 juli: afscheid Lida met 

kinderprogramma en receptie 

 

 

 
 

Pasen op obs De Punter 
 
Donderdag hebben we op beide locaties een paascircuit met allerlei leuke 
activiteiten. Natuurlijk hoort daar de paashaas en wat lekkers bij. Vervolgens 

kunnen we genieten van een gezellig paasweekend.  

We wensen iedereen hele fijne, gezellige Pasen toe! 

 
 
 



 

        
 

Centrale eindtoets 
 
Op 20 en 21 april gaan de kinderen van 

groep 8 hun uiterste best doen tijdens de 
centrale eindtoets van Cito. We wensen alle 

24 kinderen van groep 8 met ondersteuning 
van juf Yvette heel veel succes toe! 

 

 

 

Koningsspelen 22-04-
2022 
 
De commissie Koningsspelen (medewerkers 
en leden OR) hebben i.s.m. de verenigingen 

weer een sportief, uitdagend programma 

gemaakt. We starten met een gezellig, 
gezond ontbijt op de Noorderschool en de 

Buuzepolle. We willen alvast iedereen die 
hierbij betrokken is heel hartelijk bedanken. 

Wat fijn en goed dat we dit weer samen 

kunnen doen in Giethoorn. Waar een klein 

dorp groot in kan zijn. 

De kinderen zijn 's middags vrij en dan is het 

2 weken meivakantie! We wensen iedereen 

alvast een fijne meivakantie toe met heel 

mooi weer! 

 

 

 

Herdenking 4 mei op de 
begraafplaats van de 
protestantse kerk 
 
Voor de Corona zijn we gestart (als school 

zijn we hier ook bij betrokken) met 

gesprekken over een herdenking op 4 mei in 

Giethoorn. Door Corona is dat toen niet 

gelukt. Gelukkig gaat het nu wel door en 
gezien de oorlog in Oekraïne actueler dan 

ooit. Groep 8 willen we hierin betrekken 
door het maken van gedichten. Een aantal 

kinderen mogen dit voorlezen en een aantal 
kinderen mogen bloemen bij het nieuwe 

monument leggen. Natuurlijk is dit in 
overleg met het kind en de ouders. Lida is 

die avond aanwezig bij de bijeenkomst. 

 

Belangrijke data  
 
13-04:  schoolvoetbal meisjes 
14-04:  paasactiviteit 
15 t/m 18-04: Goede Vrijdag en Pasen 
20-04:  centrale eindtoets Cito groep 8 
21-04:  centrale eindtoets Cito groep 8 
21-04:  oplevering en overdracht obs De Punter 
22-04:  koningsspelen, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
23-04 t/m 08-05: meivakantie 
09 t/m 16-05: tussentijdse gesprekken op verzoek van leerkracht of ouders 
10-05:  alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
26 t/m 29-05: Hemelvaart 
30-05 t/m 13-06: Cito groep 3 t/m 7 
02 en 03-06: alle leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 
04 t/m 06-06: Pinksteren  
07-06:  eerste lesdag in onze nieuwe school 
13 t/m 16-06: avondvierdaagse 
14 t/m 16-06: schoolfotograaf 
21-06:  feestelijke opening obs De Punter 
24-06:   rapporten mee 
27-06:  schoolreis groep 1 t/m 6 
27 t/m 29-06: kamp groep 7/8 
27-06 t/m 01-07: rapportgesprekken 
30-06:  analysevergadering: alle leerlingen vrij 
01-07:  evaluatievergadering: alle leerlingen vrij 
07-07:  musical groep 8 
12-07:  afscheid Lida 
15-07:  laatste schooldag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
 

Theoretisch en 
praktisch 
verkeersexamen 
 

De kinderen van groep 7 hebben de 
afgelopen weken theoretisch en 

praktisch verkeersexamen gedaan. 
Voor het theoretisch examen is 

iedereen geslaagd.  

Vorige week donderdag gingen ze 
voor het praktisch verkeersexamen 

met Roel en Ashley op de fiets naar 
Steenwijk. Iedereen had erg goed 

geoefend en iedereen deed zijn 

uiterste best. Ondanks dat heeft 1 

leerling het helaas niet gehaald. 

 

 

Op de terugweg werden ze 

overvallen door harde wind en 
regen. Het was een flinke survival 

om naar school terug te keren.  

We willen iedereen hartelijk 
feliciteren. Robert Luitjes is onze 

verkeersouder. Hij heeft op de route 
een post bemand. Bedankt Robert, 

dat wordt erg gewaardeerd. Ook 
willen we de organisatie van VVN 

Steenwijkerland complimenteren 
met de goede organisatie. 
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