
 

Nieuwsbrief d.d.25-08-2021 

 

Start van schooljaar 2021-2022 

Elke start van een nieuw schooljaar is bijzonder, maar nu zijn we op 01-08-2021 

gefuseerd en heten we OBS De Punter. De bouw van onze nieuwe school vordert gestaag  

en we kijken uit naar het moment dat we onze nieuwe school kunnen betrekken. Voor de 

zomervakantie is er zeer veel opgeruimd, verhuist en opnieuw ingericht. De laatste week 

van de vakantie zijn alle kinderen goed overgedragen aan de nieuwe leerkracht. Voor de 

kinderen, de medewerkers en de ouders was de start spannend. Inmiddels is er veel rust 

in de groepen en er heerst een goede sfeer.  

In de MR en binnen het team is vooraf veel overleg geweest over de schooltijden om het 

voor kinderen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen. De praktijk is 

echter weerbarstig en alle verandering is moeilijk. 

Het halen en brengen vanuit allerlei windstreken verliep rustig op locatie Noord. Op 

locatie Zuid hebben we een aantal aanpassingen gedaan, om het effectiever te laten 

verlopen en dit is met de ouders van groep 1 t/m 4 gecommuniceerd. Een aantal ouders 

die kinderen hebben in groep 1 t/m 4 en in groep 5/6 geven aan dat het voor hun lastig 

is, met name bij het halen. Elke gezinssituatie is weer verschillend. Met deze ouders is 

afgesproken dat we het maandagvond in de MR bespreken en dinsdag in de 



teamvergadering. Samen komen we tot oplossingen. Van een aantal ouders hebben we 

tips ontvangen. Daarvoor onze dank. 

Website en social schools 

Wilt u naar de website van OBS De Punter dan kan dit via www.obsdepunter.nl. Ons 

nieuwe logo is in concept klaar. In de maand september is het definitief. 

Social schools is omgezet naar OBS De Punter. Margriet Verboom (leerkracht groep 

1/2B) is degene die de website en social schools beheert. Zij heeft alle data in de 

planner gezet. Die staat onder in de balk bij social schools. Ziet u iets wat u niet 

begrijpt of niet goed is, graag melden aan margriet.verboom@stichtingopkop.nl Een 

fusie is een grote klus voor de administratie, financiën, ICT etc. Wanneer u problemen 

heeft met social schools of de mails van Parnassys, graag direct melden, anders mist u 

relevante informatie. Nieuwe ouders die geen code hebben ontvangen van social schools 

graag ook aangeven bij Margriet. 

Advies: ziet u een mooie foto, haal deze er dan direct uit. Bij de overgang naar een 

nieuw schooljaar zijn ze verdwenen. Zo werkt dit systeem. 

Techniek dag en creatief circuit: 

Elke dinsdagmiddag hebben de groepen 3 t/m 8 een creatief circuit. Hierin proberen we 

zo gevarieerd mogelijk kinderen activiteiten aan te bieden om hun talenten zo breed 

mogelijk te ontplooien. Het onderwijs heeft van het rijk (minister Slob) gelden gekregen 

i.v.m. Corona. Wij hebben als visie dat er een balans moet zijn tussen de cognitieve 

vakken en de creatieve vakken en dat kinderen dit kunnen ervaren in het creatief 

circuit. Op deze manier is er afwisseling en variatie en kunnen ze zich breed 

ontwikkelen. 

Naast de activiteiten die we met de medewerkers zelf doen, hebben we dit schooljaar 

het volgende ingepast: 

Mad Science (Wetenschap en technologie): zie Mad Science Nederland. 

Vanaf 14 september is er op elke locatie een docent van Mad Science die binnen het 

creatief circuit les op een praktische wijze les gaat geven in scheikunde, natuurkunde, 

mens, dier natuur, ruimte en aarde, bouwen en programmeren. Dit is voor schooljaar 

2021-2022. 

Aanstaande dinsdag start Mad Science met een techniek dag voor de groepen 1 t/m 8. 

Onze school wordt de hele dag overgenomen door professoren en de kinderen en 

leerkrachten volgen de hele dag workshops. Natuurlijk wordt de dag op beide locaties 

gezamenlijk geopend. We hebben er veel zin in. Deze dag is ook bedoeld als start van 

OBS De Punter en om elkaar nog beter te leren kennen in een andere situatie. 

De medewerkers zullen u via social schools mee laten kijken. 

http://www.obsdepunter.nl/
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In het creatief circuit geeft Jitske Krist (Scala) muzieklessen voor de groepen 1 t/m 8. 

Natuurlijk wordt er gezongen gedanst etc. op onze school, maar dit goed en gedegen 

doen is een vak. We zijn heel blij dat we dit nu kunnen bekostigen en uit kunnen voeren. 

Daarnaast maken we ook nog gebruik van het cultureel menu van de gemeente 

Steenwijkerland en hebben alle groepen een voorstelling en workshops.  

Mathilde Benak en Annemarie Klappe coördineren het creatief circuit en de techniek 

dag. 

GGD en Corona: 

Op het Ravelijn, School B en Puzzelstuk zijn kinderen die Corona hebben met de nodige 

consequenties voor de groepen en de medewerkers. A.u.b. houdt 1,5 meter afstand bij 

het hek en blijf alert op hygiëne.  

Bijgevoegd de update m.b.t. Corona. Alle ziektemeldingen lopen s’ morgens altijd 

telefonisch via Lida, net als voor de vakantie. (06-28143472) 

MR en OR 

De MR en de OR zijn ook gefuseerd. Aanstaande maandag is er voor OR en MR een 

vergadering gepland. 

Onderwerpen MR: 

• Stand van zaken fusie en bouw 

• Schoolomgeving 

• Taakverdeling MR 

• Informatieve ouderavond 

Wim Bok, bestuurder Stichting Op Kop is bij de vergadering aanwezig. 

MR oudergeleding: Gerard Oord, Carien Wever, Cindy Sonnemans, Ruurd Hartman, 

Arjan Winters. 

MR personeelsgeleding: Mirjam Huizeling, Gera Wilbrink, Yvette de Wijs, Annet Kok en 

Mathilde Benak. 

 

 

 

 

 

 

 



Welkom: 

 

Nieuwe leerlingen na de zomervakantie: 

Danny (groep 5), Ivan (groep 3) Sam (groep 4), Nore, Jaliene, Nore, Mees, Noa Lee, 

William, Lize, Floor en Jens (allemaal groep 1) 

Van harte welkom en we wensen jullie samen je ouders een hele, fijne tijd op OBS De 

Punter toe! 

Geboorte: 

Esmee en Julia een zusje. 

Jaliene een zusje en James zelfs twee zusjes. 

Van harte gefeliciteerd en veel geluk! 

Luizencontrole 

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Op locatie Zuid is dit 

aanstaande woensdag. Op locatie Noord is dit op 13 september. Graag alert zijn op 

luizen en direct melden bij Lida. Wanneer er bij uw kind luizen geconstateerd worden, 

hebben we telefonisch overleg. De ouders die zich hiervoor steeds inzetten willen we 

hartelijk bedanken. 

Typen 

De kinderen van groep 7 hebben vrijdagmorgen een type-clinic van BA&T typewise 

gehad. Zij verzorgen al jaren de type-lessen op onze school. De kinderen kregen 

informatie mee over deze cursus en de kosten. Bij voldoende deelname kan er dan een 

cursus gestart worden. Als er kinderen uit groep 8 zijn die deze cursus nog niet gedaan 

hebben en alsnog dit willen volgen, wilt u dit dan even kenbaar maken via de mail aan 

Yvette. (yvette.dewijs@stichtingopkop.nl)  

Oud papier 

Ook voor nieuwe ouders: 

Informatie over het oud papier is te vinden is op www.obsdepunter.nl 
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Ook in het nieuwe schoolgebouw vindt u Kinderopvang KaKa terug voor de opvang van 

uw kinderen. 

Vanaf de start is de opvang meegenomen in de plannen voor de bouw van de nieuwe 

school.  

Zie ook www.obsdepunter.nl of www.kaka,nl 

Kinderopvang Kaka is een professionele kinderopvang-organisatie voor kinderen van 0-12 

jaar. Kaka staat voor Kleinschaligheid en Kwaliteit, de pijlers van onze organisatie.  

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 

Schaap de meeste antwoorden ook op uw vragen 

Wij verzorgen op locatie Zuid van OBS De Punter: 

Kinderdagopvang (0-4 jaar) 

Peuteropvang (2-4 jaar) 

Voorschoolse en naschoolse opvang (4-12 jaar) BSO en VSO 

Flexibele opvang (0-12 jaar) 

Voordelen hiervan zijn: 

• Doorlopende leerlijnen 

• Een samenhangend aanbod 

• Een soepele overgang naar groep 1  

• Het gebruik kunnen maken van elkaars expertise, ruimtes en materialen 

• Vanaf heel jonge leeftijd de kinderen kunnen volgen m.b.t. motoriek, logopedie en 

andere factoren die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling. 

Hartelijke groet, Tom de Kort. 
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30-08-2021: MR en OR vergadering ( 1 OR en 1 MR) 

31-08-2021: Techniek dag Mad Science groep 1 t/m 8 

01-09-2021: Start Hallo Wereld 

02-09-2021 en 03-09-2021: Cathy afwezig i.v.m. studiedagen locatie coördinator 

Week van 6 september: De Op Maat klassen van Stichting Op Kop starten. (een aantal 

kinderen van onze school gaan hier naar toe) 

07-09-2021: Start creatief circuit in de groepen 3 t/m 8 op dinsdagmiddag 

08-09-2021: Start Sophiaklas op woensdagmiddag op locatie Noord. 

10-11-2021: Groep 8 naar Bezoekerscentrum De Wieden 

11-09-2021: Oud Papier 

14-09-2021: Informatieve ouderavond. 

15-09-2021: Studiedag Kanjertraining samen met Kinderopvang Kaka en de docenten 

HVO/GVO leerlingen vrij! (Zie planner social schools) 

16-09-2021: Groep 7/8 met de bus naar de Voorstelling “Razzia” 

17-09-2021: Opening Nationale sportweek groep 5 t/m 8 

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 organiseren wij voor 

jullie een leuke sportochtend voor de basisschool groep 5 t/m groep 8 om de sportweek 

goed te beginnen! (Gemeente Steenwijkerland sportcoaches) 

20 en 21 september: Corien, Michel en Gera afwezig i.v.m. cursus Kanjertraining. Voor 

dinsdag is inval geregeld en de maandag hebben we intern georganiseerd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


