
 

Nieuwsbrief d.d.25-06-2021 

 

Versoepelingen: 

Morgen gaan de versoepelingen in en dat heeft natuurlijk ook consequenties voor het 
basisonderwijs. Vanuit de PO-raad zijn de volgende versoepelingen aangekondigd: 

• De groepen mogen weer vermengd worden. Dat betekent dat ze weer samen op 
het plein mogen spelen en geen gescheiden pauzes hebben. Voor schooltijd kan 
weer samengespeeld worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 hoeven zich niet 
meer te verzamelen op het plein. We gaan weer allemaal door de hoofdingang. De 
fietsen van groep 3/4 kunnen weer in het fietsenhok. De pauzes gaan weer terug 
naar 10.15 en 12.00. De pleindiensten van voor de Corona worden weer uitgevoerd. 

• Ouders mogen nog niet hun kind naar binnen brengen. Wel kunnen de 
oudergesprekken, zoals al eerder aangegeven is fysiek plaats vinden. 

• Verder blijven de coronaregels, zoals hygiëne en 1,5 meter afstand erg 
belangrijk!  

Belangrijk! 

Kleuters Noorderschool: de huidige manier van brengen en halen blijft bestaan. 

Kleuters Zuiderschool: De huidige manier van halen en brengen blijft bestaan. 

De zomerfeesten op beide scholen zijn georganiseerd met de huidige coronaregels. Dat 
blijft onveranderd, gezien er veel tijd en energie in is gestoken is en we dit voor een 
groot deel ook organiseren met externe partners. Nadere informatie volgt nog over de 
zomerfeesten op beide scholen. 

Om de schoolreizen en de begeleiding voor elkaar te kunnen krijgen moesten we creatief 
denken, effectief organiseren en was er veel collegialiteit nodig om alles voor elkaar te 
krijgen. Helaas hebben we de afgelopen weken meerdere malen geen gebruik kunnen 
maken van de invallers bij Op Kop. Daarom hebben we de kleuters afgelopen woensdag 
(Noord) en vandaag (Zuid) vrij moeten geven. Alle collega ’s zijn meer dan ingezet en er 
was geen inval beschikbaar. Heel jammer, overmacht en dit doen we alleen in het 
uiterste geval, wanneer er geen Plan, B, C, D meer te bedenken of uit te voeren is. Mijn 
dank voor uw begrip en ook mijn dank aan alle medewerkers van OBS De Punter die 
steeds weer zoveel extra doen om alles goed te laten verlopen. 

 



Schoolreizen: 

Groep 7/8 van de Noorderschool zijn op survivalkamp in Annen en zij komen vanmiddag 
terug. Ze hebben ook mooi weer en ze hebben het erg naar hun zin. Dit is de laatste 
schoolreis en we zijn heel blij dat het georganiseerd kon worden binnen de regels van 
Corona. De kinderen en de medewerkers hebben het erg naar hun zin gehad. Ook onze 
dank aan de OR, gezien de extra kosten die we hebben moeten maken. Samen hebben we 
voor onze kinderen de schoolreizen weer mogelijk gemaakt. 

 

Musical groep 7/8 Zuiderschool 

Maandagavond 5 juli is de musical van groep 7/8 van de Zuiderschool. De kinderen, Roel 
en Annemarie zijn heel hard aan het werk om hier een succes van te maken. Ook hier 
wordt gebruik gemaakt van een livestream, zodat de andere groepen etc. dit kunnen 
zien. Nadere informatie volgt. 

 

Ingekomen post: 

 

Bibliotheek-app 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen 
die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie 
Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de 
leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli 
ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online 
Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te 
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de 
spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, 
en handig Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! 

 

Nationale sportweek 

Op vrijdag 17 september 2021 is het zo ver, de opening van de Nationale Sportweek. De 
week dat we extra aandacht geven aan sport & bewegen en de mooie sportmogelijkheden 
die er zijn in Giethoorn. Samen met verschillende sportaanbieders wordt er een leuke 
sportochtend georganiseerd voor de basisschool (groep 5 t/m groep 8) om de sportweek 
goed te beginnen! 



Dit wordt georganiseerd vanuit de gemeente Steenwijkerland.  

Steenwijkerlands sport- en beweegakkoord. 

 

Kopje cultuur 

Kopje Cultuur zoekt en roept jong talent op voor het TALENTENPODIUM op 10, 11 en 
12 september 2021. Heb jij zin om mee te doen? Kan jij zingen, dansen, verhalen 
vertellen, saxofoon spelen of gitaar, goochelen? Alleen of met een groep? Maakt niet 
uit, laat je zien! Geef je nu op voor het jeugdpodium, mail naar 
kopjecultuur@hotmail.com. 

Bijgevoegd flyer. 

 

Het Lam 

Zondag 4 juli 
Kindervoorstelling. Uitbreken! Voor mensen vanaf 4 jaar 
Over bazige broertjes en slimme zusjes, door Theatergroep Dolle Maandag 
Aanvang: 15.00 uur 
Locatie: De Ploats 
Groenestraat in Blokzijl 
Entree: 5,00, kinderen tot 12 jaar gratis 
  
Grote broer en kleine zus moeten slapen. Maar ze willen niet slapen. 
Ze willen op avontuur. Samen sluipen ze weg. Op de hoogste plank van de kast staat de 
snoeptrommel. 
Grote broer is stoer. Hij klimt omhoog om het snoep te pakken, maar zijn knieën 
beginnen te knikken en zijn lip begint te trillen. 
Er is niks aan te doen, de trommel staat te hoog. Kleine zus is lief, ze troost grote 
broer. 
En voor ze het weet lukt het haar wel om de snoeptrommel te pakken. 
Grote broer herpakt zich snel: ‘Dit is geen gewoon snoep’, zegt hij stoer. 
‘Het is alleen voor grote kinderen. Voor kleine kinderen is het heel gevaarlijk Als jij 
ervan eet, verander je!’ 
‘O ja? Waarin dan?’ vraagt zus. 
‘Je breekt uit je vel als een slang, je krijgt klauwen en er groeien lange haren uit je 
oren!’ zegt grote broer. 
‘Dat kan niet,’ zegt kleine zus. ‘Dat wil ik dan wel eens zien!’ Dat vindt grote broer best 
spannend. 
Een vrolijke, beeldende familievoorstelling over de liefdevolle strijd tussen een stoere 
broer en een dapper zusje. 
  
Reserveren 
  



Reserveren kun je via: karin@karinklomp.nl. Je betaalt je kaartje(s) aan de zaal.  
 

 

 

Informatie oud papier 

www.basisscholengiethoorn.nl 

 

Door de versoepelingen is de BSO weer open. 

Heeft u interesse om uw kind aan te melden, dan kunt u dat doen via onze 
site: https://kaka.nl/inschrijven. U ontvangt dan een vrijblijvende overeenkomst. Deze 
is pas geldig nadat u deze ondertekend heeft teruggestuurd. Voor informatie kunt u ook 
bellen naar 0521-700240, mailen naar info@kaka.nl en natuurlijk weten Felicia en Lida 
de meeste antwoorden ook op uw vragen.  

Een echt kindcentrum van 0-12 jaar 
 
Heb je nog vragen: info@kaka.nl of 0521-700240. 
 
 
 
 
 
 



 
 

25-06-2021: Rapporten mee 

28-06-2021: Deze week rapportgesprekken (fysiek) 

28-06-2021: Ouderpanel 

29-06-2021: Studiedag medewerkers, alle leerlingen vrij! 

05-07-2021: Musical groep 7/8 Zuiderschool 

06-07-2021: Zomerfeest Noorderschool en afscheid groep 8 

07-07-2021: Zomerfeest Zuiderschool en afscheid groep 8 

Alle leerlingen zijn donderdag en vrijdag vrij. Op woensdag 7 juli start dus de 
zomervakantie. 

08-07-2021: Verhuizen van Noord naar Zuid en andersom 

09-07-2021: Inrichten nieuwe lokalen en andere organisatorische zaken. 

Zomervakantie van 10-07-2021 tot 22-08-2021 (rectificatie) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


