
 

 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 12 29-03-2022 

OBS 
DE 
PUNTER 

Zelftesten 
 
Op beide locaties zijn zelftesten aanwezig. Bij 

de desbetreffende leerkracht kunt u vragen 

om 4 zelftesten aan uw kind (eren) mee te 

geven. 

 

Ontwikkelingen van 
onze nieuwe school OBS 
De Punter 
 
Vrijdag en zaterdag is de 
Beulakerweg nabij de school 
geasfalteerd, dat is ook gedaan op 
de parkeerplaats naast de school.  
Er wordt druk gewerkt aan de 
schoolomgeving. In week 15 starten 
ze met de voorbereiding van de 
plaatsing van de speeltoestellen, 
zoals b.v. de kabelbaan. Ook zijn ze 
al met de bestrating bezig.  
In het gebouw wordt er alles aan 
gedaan om voor de oplevering, nu 
gepland op 21 april, alles gereed te 
krijgen. Het wordt erg mooi. Vorige 
week zijn we er met het hele team 
geweest en iedereen was zeer 
enthousiast. 
De schoolomgeving moet helemaal 

in orde zijn, voordat we kunnen 
verhuizen.  

Dat is ook belangrijk voor het 
leveren van het meubilair, de 
compleet nieuwe inrichting van het 
speellokaal, de nieuwe 
touchscreenborden etc. Er is een 
planning gemaakt, maar die is nog 
niet definitief. Ook op de bouw 
hebben ze te maken met uitval van 
werknemers door Corona.  
Zoals het nu lijkt willen we 
verhuizen in week 22 (van 30 mei), 
zodat de kinderen na de Pinksteren 
naar hun nieuwe school kunnen. 
 
Zo gauw we het zeker weten, stellen 

we u daarvan natuurlijk op de 

hoogte. 

21 juni is de feestelijke opening. 

 

 
 

Verkeersexamen 
theoretisch en praktisch 
 
Maandag 28 maart hebben de kinderen na 

flink oefenen hun theoretisch 
verkeersexamen gemaakt. Donderdag 7 april 

doen ze het praktisch verkeersexamen in 
Steenwijk. We wensen ze heel veel succes! 

 

 

Rekendag  
 
Groep 1 t/m 3 heeft woensdag 30 maart De Grote Semsomdag (methode 
rekenen) en groep 4 t/m 8 heeft De Grote Rekendag. Het onderwerp is in 2022 

“Bouwavonturen” en dat past natuurlijk heel goed bij de bouw van onze 
nieuwe school. Jackelien (leerkracht groep 4) is de rekencoördinator van onze 

school. Samen met alle medewerkers heeft ze deze dag voorbereid.  

 

 

 

 

 

 



 

        
  

Actie Oekraïne KaKa 
Giethoorn  
 

Kinderen van de buitenschoolse opvang, 
kinderopvang en peuteropvang KaKa 
Giethoorn hebben cakejes gebakken én 
versierd om geld in te zamelen voor 
Oekraïne. Met veel enthousiasme ging 
iedereen aan de slag! Wat een prachtige 
versierde cakejes zijn er gemaakt. De 
kinderen hebben de cakejes zelf verkocht 
aan hun ouders, opa's en oma's, en aan 
hun juffen en meesters. Een geweldige 
opbrengst van €150 is gestort op Giro 
555! Op deze manier hebben de kinderen 
van KaKa Giethoorn hun steentje bij 
kunnen dragen. 
 

 

 
 
 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
  
(Vermelding vanuit de schoolgids, zie www.obsdepunter.nl) 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?  

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat 

deze bijdrage vrijwillig is en de ouders van de Medezeggenschapsraad ermee 

hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.  

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00. Daarvan bekostigen we: 

• Excursies, activiteiten en vieringen, zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst, 
zomerfeest, Koningsspelen etc.  

 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed voor die zaken, waarvoor vanuit 

andere kanalen geen geld binnen komt. De gehele bijdrage komt ten goede aan 
de kinderen. In schooljaar 2020-2021 zijn de bedragen voor de vrijwillige 

ouderbijdragen en de schoolreizen afgestemd door de OR en de MR. 

De bedragen van schooljaar 2021-2022:  

Vrijwillige bijdrage: 1 kind €20,00, 2 kinderen €35,00 en 3 of meer kinderen 
€40,00 

Schoolreizen: groep 1/2 €20,00, groep 3 t/m 6 €35,00 en groep 7/8 €90,00.  

Kinderen die instromen na de Kerst betalen geen vrijwillige ouderbijdrage.  

Sinds schooljaar 2021-2022 worden de vrijwillige ouderbijdrage en de 

schoolreisgelden via Wis-collect geïnd. 

De schoolreisgelden worden in mei geïnd.  

Wanneer de betaling hiervan problemen geeft bent u altijd welkom bij Lida en 
komen we samen altijd tot een goede oplossing. 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, muziek-zwem- of 

dansles? 

Vanuit de Gemeente Steenwijkerland is daar 1 loket voor. 

Sam& helpen we. Ga naar www.samenvoorallekinderen.nl en doe al je aanvragen 

op 1 plek. Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht 

komt. (Stichting Leergeld, Jeugdfonds, Sport&cultuur. Jarige Job, Kinderhulp) 

 

 

Stagiaires 
 
Esmee Noordman en Amarinske de Jong komen binnenkort stage lopen. Het zijn 

snuffelstages vanuit het voortgezet onderwijs. We wensen ze een fijne tijd op OBS 
De Punter toe! 

 
 



 

 
 

Belangrijke data  
 
30-03:  Grote Semsomdag voor de groep 1 t/m 3. Grote Rekendag voor groep 4 t/m 8 
30-03:  Ouderpanel 20.00 uur locatie Zuiderschool 
31-03:  Mooi schoon Rova groep 7 
4 en 5-04: Lida 2 dagen afwezig i.v.m. studiedagen directie 
06-04:  Schoolvoetbal jongens 
07-04:  Praktisch verkeersexamen groep 7 
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 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 leerkrachten of ouders 
10-05:  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
26 t/m 29-05: Hemelvaart 
04 t/m 06-06: Pinksteren  
14 t/m 16-06: Schoolfotograaf 
21-06:  Feestelijke opening OBS De Punter 
30-05 t/m 13-06: Cito groep 3 t/m 7 
13 t/m 16-06: Avondvierdaagse 
27-06:  Schoolreis groep 1 t/m 6 
27 t/m 29-06: Kamp groep 7/8 
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 
 

Nieuw thema Hallo Wereld 
 

Goed kijken is belangrijk, want het gaat daarbij over jouw unieke kijk op het leven. 
Op sociale media kijken kinderen veel naar afbeeldingen. Maar kloppen die plaatjes 
wel met hoe de werkelijkheid echt is? En kijkt niet iedereen door een gekleurde 
bril? We gaan met de kinderen vragen onderzoeken zoals: 
 
 - Is iets waar als je het zelf hebt gezien? 
- Waarom zien we niet allemaal hetzelfde als we naar dezelfde afbeelding kijken? 
- Hoe kun je onzichtbare dingen zoals liefde, gevaar en vertrouwen toch zien? 
- Wie bepaalt wat mooi of lelijk is? 
- Kun je kijken met je hart? 
 
Kunstenaars laten met hun verbeelding zien wat er in hen omgaat en hoe zij de 
wereld zien. We kijken met kinderen naar schilderijen, afbeeldingen in 
prentenboeken en we luisteren naar de verhalen die daarbij horen. We dagen de 
kinderen uit om verder te kijken dan wat je op het eerste gezicht ziet. De meeste 
levensbeschouwelijke stromingen hebben eigen vormen van kunst en beeldtaal. 
Symboliek speelt daarbij een belangrijke rol. Ze helpen om geloof, vertrouwen te 
beleven. 
 
Met vriendelijke groet de Hallo Wereld docenten. 
Juf Astrid, Juf Sevda en Juf Hennie. 

 

Belangrijke data 
 
In de vorige nieuwsbrief stond dat 9 mei 

de schoolfotograaf komt, maar dat moet 

zijn: 14,15,16 juni. Het is aangepast in 

Social Schools. Nadere informatie volgt. 
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