
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 10 
OBS 
DE 
PUNTER 

Werkzaamheden 
provinciale weg 
 
Vanaf 7 maart vinden er 
herstelwerkzaamheden aan de provinciale 
weg plaats, nabij onze nieuwe school. Ook 
wordt de weg aangepast i.v.m. een afslag 
naar OBS De Punter. Deze werkzaamheden 
zullen 3 weken in beslag nemen. Voor 
automobilisten betekent dat omrijden via de 
Kanaaldijk. Fietsers en voetgangers kunnen 
er langsrijden. De Gemeente 
Steenwijkerland geeft een nieuwsbrief uit 
voor de bewoners. Tijdens deze 
werkzaamheden wordt er ook gewerkt aan 
de schoolomgeving van onze nieuwe locatie.  
 

Flesseninzameling 
 
Heel veel kinderen en ouders doen hun 
uiterste best om zoveel mogelijk lege 
flessen te doneren bij de Plus!  
In de kleutergroep van Mirjam en 

Margriet, zaten door Corona op een dag 

maar 6 kinderen van de 25 in de groep. 
Met 2 auto ’s zijn ze toen gaan gymmen op 

Noord en hebben ze de flessen die op Zuid 
verzameld waren ingeleverd bij de Plus. 

Dat bracht €14,90 op. Wat waren ze trots! 

 

 

 

 

Gym Michel 
 
Door allerlei omstandigheden waaronder corona en invallen voor zieke 

collega’s heeft Michel de gymlessen op maandagmorgen voor de groepen 5 t/m 
8 meerdere keren niet kunnen geven. Gelukkig is dit na de voorjaarsvakantie 

wel weer mogelijk. 

 

Ontwikkelingen bouw 

Zoals het nu lijkt vindt op 21 april 
de oplevering van de bouw plaats. 
Wanneer de school, de inrichting en 
de schoolomgeving helemaal klaar is 
gaan we verhuizen. We hopen dat 
dit eind mei kan plaatsvinden.  
Op dit moment zijn we druk bezig 
met de afronding van de inrichting 

van de lokalen, de leerpleinen, de 
keuken, de gespreksruimtes, het 

speellokaal etc. We krijgen alles 

nieuw, het wordt erg mooi! De 

speeltoestellen zijn uitgezocht en de 

afgelopen week zijn we met allerlei 

mensen op de bouw geweest om 

alles af te stemmen qua praktische 
inrichting op het plein. Wat zullen 

uw kinderen hiervan genieten en 

dat hebben ze na al die jaren ook 
echt verdiend. 

Met de OR, MR en team denken we 

na over de opening, acties, 

shirtjes/hesjes met ons nieuwe logo 
etc. etc. 

Kortom nog een paar maanden en 

dan is het zover. We hebben er erg 

veel zin in! 

 

 

Sophiaklas en Op 
Maatklas 
 
De groepen mogen weer gemengd worden. Volgende week draaien de 
Sophiaklas en de Op Maatklas weer normaal. Heel fijn voor de kinderen die 

hieraan meedoen. 

 



 

        
 

Belangrijke data  
 
28-02:  deze week rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
28-02:  studiedag alle medewerkers: “Samen op weg naar de nieuwe school.” 
02-03:  studiedag “Leestraject” (Technisch lezen en begrijpend lezen) 
07-03:  start werkzaamheden provinciale weg nabij onze nieuwe school (duurt ongeveer 3 weken) 
28-03:   deze week Rova schoonmaakactie groep 7 
30-03:  grote Rekendag groep 1 t/m 8 
06-04:  schoolvoetbal jongens groep 8. (aanvulling groep 7) 
07-04:  praktisch verkeersexamen groep 7 
13-04:  schoolvoetbal meisjes groep 8 (aanvulling groep 7) 
14-04:  paasactiviteit 
15 t/m 18-04: paasweekend vrijdag 
20 en 21-04: centrale eindtoets Cito groep 8 
22-04:   Koningsspelen, alle leerlingen 's middags vrij. 
23-04 t/m 08-05: Meivakantie 
 

Versoepeling regels Corona 
 
Voor de voorjaarsvakantie heeft u een mail 
ontvangen over de versoepeling van de 
maatregelen.  
 
Nog even ter aanvulling voor locatie Zuid: 
 
Groep 3 werd opgehaald en gebracht bij de 
parkeerplaats van het personeel. Dat is lastig 
voor ouders die meerdere kinderen hebben in 
de onderbouw. Na de voorjaarsvakantie 
worden alle kinderen weer gehaald en 
gebracht aan de achterkant. (Aan de kant van 
de gracht) 
 

Nieuws vanuit het 
Kulturhus 
 
Elke maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is 
er een buurtwerker van sociaal werk De Kop 
in het Kulturhus aanwezig. Je treft Sofie of 
Paula aan en je kunt hier terecht voor een 
praatje of je kunt vragen stellen rondom 
welzijn, (mantel)zorg, opvoeden, langer thuis 
wonen enz 

 

Voorleeswedstrijd 
 
Na wat maandjes wachten, was het vandaag dan eindelijk zover. Noa mocht 
vandaag OBS De Punter vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke 
voorronde van de voorleeswedstrijd. 
Noa moest het spits afbijten. Extra spannend, maar ze sloeg zich er goed 
doorheen. Gesteund door haar supporters (helaas mochten er maar 2 mee) 
bracht ze weer een mooi stuk ten gehore over de avonturen van Merel 
Jansen. 
Toen begon het wachten…. Nog 8 andere kampioenen lieten hun kunsten 
horen. 
Om ongeveer half 5 werd de winnaar bekend gemaakt. Helaas werd er een 
andere kampioen gekozen. 
Noa, je deed het super, je mag trots op deze prestatie zijn. Jij bent en blijft 
onze (allereerste) voorleeskampioen van OBS De Punter!!! 

Ontwikkelingen bouw 
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 

hebben de kinderen hun rapporten 

meegekregen. Dit keer in een 

nieuwe map met ons mooie logo op 
de voorkant. Een nieuwe map, 

omdat onze oude map onvoldoende 
ruimte heeft voor de rapporten van 

groep 1 t/m 8.  

Na de kerstvakantie kregen we te 

maken met heel veel meldingen van 

corona, buikgriep en griep. Groepen 
moesten in quarantaine, 

medewerkers werden ziek en er 
was onvoldoende inval. We hebben 

ons uiterste best gedaan om intern 
heel veel op te lossen, maar door  

 

overmacht lukte dat regelmatig niet. 
Tijdens de afname van de 
citotoetsen misten we soms de helft 
van de klassen. Dit was intensief 
voor  ons allemaal. Natuurlijk heeft 
dit invloed gehad op de resultaten. 
Na de analyse van de toetsen gaan 
we planmatig aan de slag en sluiten 
we zoveel mogelijk aan bij de 
onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Woensdag 2 maart 
hebben we een studiedag onder 
begeleiding van Brenda Kokje van 
Bureau Meesterschap m.b.t. 
begrijpend lezen en technisch lezen. 
Op deze dag gaan we bezig met de 
analyse van het lezen en de 
planmatige aanpak in iedere groep. 
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