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Avondvierdaagse 
 
Van Jose Stroop kregen we deze prachtige 
foto. De mooie blauwe T-shirts met het 

logo van De Punter hebben een vrolijke 
uitstraling op deze eerste dag van de 

avondvierdaagse in Steenwijk. Afgelopen 

vrijdag waren ze gereed, met dank aan 

Ronald de Boer. Wat zal het 
donderdagavond een prachtig gezicht zijn 

wanneer we met alle kinderen de markt 
oplopen. 

 

 

 

 

Inloop Noorder- en 
Zuiderschool 
 
Afgelopen donderdag hebben vele ouders 
en dorpsbewoners beide scholen bezocht. 

Er is veel verkocht. De opbrengst is 

€1350,00 en dat is natuurlijk geweldig! We 

kopen er o.a. een grote kerstboom met 
lichtjes en versiering voor de centrale hal 

voor, een basket en een aantal waveboards. 
Maandag is de Noorderschool al helemaal 

leeggehaald en binnenkort wordt het 

gesloopt. 

 

 

 

 
 

 

Opening 21 juni OBS De 

Punter 
 
 
 

Aanstaande dinsdag is de officiële 

opening van OBS De Punter.  

• We starten om 8.30 uur. De 

kinderen gaan eerst naar de 
eigen groep en om 8.45 uur 

start het programma. De 

commissie en de medewerkers 

hebben een leuk, afwisselend 
programma samengesteld. 

• Vanaf 11.45 uur gaan we samen 
eten. 

• De kinderen hoeven deze dag 

geen eten of drinken mee te 
nemen. 

• Op de atletiekbaan komen 2 
springkussens te staan. De 

kinderen mogen i.v.m. 
veiligheidseisen hier beslist 

niet op voor schooltijd! 

• Om 13.00 uur gaan de kinderen 

naar huis! 
 

Om 13.50 uur start het officiële 
programma met vele genodigden. 

De school wordt geopend door één 

van de wethouders, samen met een 

kind uit groep 1 en een kind uit 
groep 8. 

We kunnen niet met 196 kinderen, 

ouders en genodigden OBS De 

Punter gaan openen. Er is daarom 
gekozen voor groep 8 (lang 

uitgekeken naar de nieuwe school) 
en groep 1. De oudsten en de 

jongsten. We openen met een lied en 

een bijzondere tovenaar. 

Van 19.00-20.00 uur zijn ouders, 

broertjes, zusjes en grootouders van 
harte welkom. Van 20.00-21.00 uur 

zijn dorpsbewoners en andere 
belangstellenden van harte welkom. 

Voor ’s avonds is de ingang aan de 
voorkant (nooddeur) en niet via de 

zij-ingang. We zullen dit ook 
duidelijk aangeven. Wanneer u de 

school doorgelopen bent, wacht er 

op het kleuterplein koffie, thee, 

limonade en wat lekkers. 

Het wordt vast een geweldige dag, 
we maken er samen iets moois van. 

 

 

 
 

Evaluatie eerste week 
halen en brengen 
Er gaan heel veel dingen goed en het is fijn dat op de cruciale punten 

medewerkers staan. Een aantal ouders fietsen toch terug op de rijbaan van de 

auto’s. We hebben al eerder aangegeven dat dit beslist niet mag. Wanneer 
volwassenen dit gaan doen, volgen kinderen en we moeten samen gaan voor 

de veiligheid van onze kinderen. 

 
 



 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreizen  
 
27 juni: groep 1/2 gaat met de bus naar de 
Naturij in Drachten 

27 juni: groep 3/4 gaat met de bus naar 
Dierenpark Amersfoort 

27 juni: groep 5/6 gaat met de bus naar 

Ponypark Slagharen 

27, 28 en 29 juni: groep 7/8 gaat op kamp 
naar Texel 

 

 

 

 

 

AED 
 
Waarschijnlijk heeft u het al gezien, maar naast de 
hoofdingang is een AED geplaatst. 

 

 

 
 

Belangrijke data  
13 t/m 16-06: avondvierdaagse 
14 t/m 16-06: schoolfotograaf 
21-06:  feestelijke opening OBS De Punter 
24-06:   rapporten mee 
27-06:  schoolreis groep 1 t/m 6 
27 t/m 29-06: kamp groep 7/8 
27-06 t/m 01-07: rapportgesprekken 
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 

 

 
Nieuwe directeur  
Vanaf 01-08-2022 is Simone Slager onze nieuwe directeur, Graag stelt ze zich voor. 

Dag ouders en kinderen van OBS de Punter, 

Begin december 2021 heeft u te horen gekregen dat ik als nieuwe directeur 
benoemd ben op OBS de Punter. 

Toen werd het stil, want het duurde nog enige tijd voordat ik zou gaan starten op de 
school. Inmiddels is het einde van het schooljaar in zicht waarbij ook het afscheid 
van Lida aanstaande is en zij het stokje aan mij zal overdragen… 

Tijd dus om mij aan u voor te stellen! 

Ik ben Simone Slager-Tienstra, 45 jaar en woonachtig in Tuk. Ik ben getrouwd met 
Detmar en samen hebben wij drie kinderen in de leeftijd van negentien, zestien en 
veertien jaar. 

Op dit moment ben ik werkzaam als meerscholendirecteur op de Sint 
Bernardusschool in Oldemarkt en de Sint Clemensschool in Steenwijk. 

Voordat ik vijf jaar geleden als directeur startte op deze scholen, heb ik (ook op deze 
scholen) gewerkt als leerkracht, intern begeleider en locatie-coördinator. Al met al 
ben ik zo’n twintig jaar werkzaam in het onderwijs. 

Eind oktober viel mijn oog op de prachtige vlog van de nieuwe school OBS de Punter 
en heb ik de stap gezet om een kopje koffie te drinken op het bestuurskantoor. Van 
het één kwam het ander en nu mag ik per 1 augustus starten als directeur op OBS de 
Punter. 

Iets waar ik ontzettend veel zin in heb! 

Ik kijk ernaar uit om samen met het team, de kinderen en ouders verder te werken 
aan alle facetten binnen het onderwijs op deze prachtige school in Giethoorn. 

De afgelopen periode heb ik al kennis gemaakt met het team. De komende periode 
zal ik kennis maken met de MR en OR van de school en zal ik aanwezig zijn bij de 
officiële opening van de school. Wellicht zien we elkaar dan. 

Mochten we elkaar niet treffen, dan zie ik u na de zomervakantie en zullen er nog 
meer dan genoeg momenten zijn om nader kennis te maken. 
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