
 

Nieuwsbrief d.d.17-11-2021 

 

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

voortgang te zien. Ze hopen voor de kerst het metselwerk klaar te hebben. 

Corona en ziekte: 

• Na een aantal weken van verschillende invallers hebben we voor onbepaalde tijd 

een invaller voor groep 6 gevonden.  

           Maandag en dinsdag: Mathilde  

           Woensdag, donderdag en vrijdag: Marit ten Veen (Flexpool Op Kop) 

           We heten Marit van harte welkom en wensen haar een goede tijd op OBS De 

            Punter toe. 

• Michel is gelukkig weer herstellende van Corona en start weer op 22 november in 

groep 5. 

In alle groepen hebben we de kinderen 2 aan 2 zitten en niet meer in groepjes. Op dit 

moment zijn veel basisschoolkinderen besmet. Tegenover elkaar zitten heeft i.v.m. 

besmetting meer risico. 

Een aantal kinderen en ouders zijn positief getest op Corona en zijn thuis als gezin in 

quarantaine.  

We wensen Gera, Cathy en Annet alle goeds en een voorspoedig herstel toe. Cathy werkt 

weer halve dagen en gaat na de kerstvakantie weer volledig aan het werk. 

Olda haar man is gisteren in Groningen geopereerd. De operatie is goed verlopen. 

Sterkte en heel veel beterschap voor jullie! 

Controle luizen: 

Op beide scholen zijn alle kinderen gecontroleerd. Hartelijke dank alle ouders die zich 

hiervoor ingezet hebben! 

 



 

 

Gangen: 

De gangen zijn weer mooi versierd door onze ouderraadsleden. Heel gezellig! Hartelijk 

bedankt! Het wordt vast een heel gezellig Sinterklaasfeest op beide locaties. 

Sinterklaas is vorige week in vele steden en dorpen verwelkomt door middel van een 

optocht. Een centrale plek waar veel mensen samen zijn is ook niet mogelijk, wanneer 

Sinterklaas op school komt. (Locatie Zuid). Helaas mogen daar i.v.m. Corona geen ouders 

bij aanwezig zijn. Dit zijn afspraken die in gezamenlijkheid met Op Kop genomen zijn en 

in overleg met andere besturen. Gelukkig hebben we social schools en kunt u via de foto 

’s meegenieten met ons Sinterklaasfeest.  

 

Locatie Noord 



 

Locatie Zuid 

Sinterklaastoneel en Sinterklaasfilm 

Groep 3 t/m 5 (Sinterklaastoneel en groep 6 t/m 8 zouden op 30 november met de bus 

naar De Meenthe voor het toneel en de film. Helaas is dit gezien de hoeveelheid 

kinderen en de vermenging van scholen niet mogelijk. Zoals het nu lijkt wordt het 

opgenomen en kunnen de kinderen het op school zien. Voor de kinderen van OBS De 

Punter is het extra leuk, want Yvette de Wijs (groep 8) en Patricia van Zanten (groep 3) 

doen mee aan het Sinterklaastoneel. We zijn erg benieuwd. 

Rabo Support en actie Plus 

Beide acties zijn inmiddels afgesloten. Voor de Plus acties zijn de afgelopen week nog 

heel veel bonnen ingeleverd. We weten al dat het flink wat opgeleverd heeft, maar dit 

komt er nog bij. Tanja erg bedankt voor het verwerken van de bonnen van de Plus. 

Binnenkort wordt de uitkomst bekend gemaakt. De opbrengst van beide acties is 

bestemd voor een pannakooi op ons nieuwe schoolplein. Alvast heel hartelijk bedankt 

voor jullie ondersteuning hierbij. Daar zijn we erg blij mee. 

 

 

 



Locatie Noord: 

Salverda bouw is gestart met renovatiewerkzaamheden. Dit gaan ze doen in de 

Sportlaan, De Berken, De Wilgen en De Elzen.  

Voor de Wilgen zal dit zijn van 11 januari 2022 t/m 14 april 2022. Ik heb het bedrijf en 

de gemeente uitgenodigd om de veiligheid van de kinderen te bespreken in de Wilgen, 

omdat de fietsers en de lopers langs de Wilgen komen. Dit was een goed gesprek. Ik 

hoop dat we hiermee de veiligheid kunnen borgen voor uw kinderen. Wanneer er toch 

gevaarlijke situaties ontstaan, wil ik daar graag van op de hoogte gesteld worden. Wij 

kunnen niet alles waarnemen. 

MR-vergadering 17-11-2021: 

Onderwerpen: 

NPO-gelden 

Voortgang bouw, inrichting, logo, schoolomgeving 

Begroting 

Personele bezetting 

Voortgang werving nieuwe directeur 

GMR 

Jaarplanning 

 
Ingekomen post: 

 

 

Kinderpostzegels 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2021 is maar liefst 8.526.365 miljoen! 

  



Dankzij de inzet van vele kinderen en de bijdrage van velen is de Kinderpostzegelactie 

2021 een groot succes geworden! Hierdoor kunnen vele projecten voor kinderen 

uitgevoerd worden. Daarvoor hartelijk Dank! 

 

 

17-11-2021: MR-vergadering 

30-11-2021: Ouderpanel 

03-12-2021: Sinterklaasfeest 

23-12-2021: Kerstfeest 

Vanaf 25 december kerstvakantie. 
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