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Beste ouders en relaties,
Hierbij ontvangt u het nieuws van o.b.s. de Posthoorn.
Het nieuws van de groepen komt vanaf nu via Klasbord.
Agenda:
13-03 Groep 5 t/m 8 krijgen expressie/techniekles via de Knutselkeet
14-03 groep 1 /2 vrij
14-03 15-03 en 16-03 eierlijsten + geld inleveren om 08.15 uur.
14-03 Start lessencyclus Weerbaarheid voor groep 7/8
15-03 Groep 1 t/m 4 krijgen expressie/techniekles via de Knutselkeet
15-03 Vergadering leerlingraad
15-03 Ouderavond voor groep 7/8 over weerbaarheidstraining
19-03 Start Doekoe actie bij Coop
20-03 en 22-03 Contactavonden groep 2 t/m 7
21-03 Open dag van 09.00 tot 11.00 uur voor “nieuwe” ouders
23-03 Techniek 7/8
27-03 Voorlezen in het Drents in alle groepen
28-03 Grote Rekendag in alle groepen
29-03 Paasactiviteit voor alle groepen
30-03 t/m 02-04 Paasvakantie
05-04 Verkeersexamen groep 8
07-04 Oud papier actie
10 en 11-04 Tweedaagse voor directeuren van Bijeen
13-04 Middag vrij voor groep 5/6 en 7/8 i.v.m. scholing team
17-04 t/m 19-04 Eindcito groep 8
18-04 Groep 1/2 vrij
18-04 Nieuwsbrief
20-04 Koningsspelen
Data voor kalender: 13 april middag vrij voor de kinderen van 5/6 en 7/8. 1 juni Fancy Fair op de Posthoorn!

Zegt het voort:
21 maart: Open dag!
We nodigen ouders van kinderen onder de 4 jaar en andere
belangstellenden van harte uit om op 21 maart, tussen 09.00 uur en
11.00 uur een kijkje te komen nemen op onze mooie basisschool!

Olympische Spelen:
Fijn dat er zoveel belangstelling was op de kijkavond!
De winnaars van de speurtocht: 1e prijs Hidde de Jonge en 2e prijs Nora Stevens.
Zij ontvingen vrijkaarten voor schaatsen of zwemmen in Kardinge, Groningen
Bericht van onze verkeersouder:
Beste ouders en verzorgers,
Het is niet altijd veilig in het verkeer om de school. Twee belangrijke aandachtspunten:
Parkeren bij school
Parkeer in de parkeervakken bij de school en zeker niet op het voetpad dat langs onze
school loopt! Ook niet bij de inrit. Onlangs moest een mevrouw met een rollator over de
straat lopen omdat er auto’s van mensen die kinderen van school haalden op het voetpad
stonden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Oversteken bij de klaarovers
Niet iedereen steekt bij de klaar-overs over.
Kinderen zonder begeleiding zullen het slechte voorbeeld volgen
en ook willekeurig gaan oversteken.
Ouders, oppas, opa en oma…. Veel verschillende mensen komen
de kinderen van school halen. IEDEREEN die de Oostering
oversteekt gaat via de klaar-overs.
Zorg dat als iemand anders uw kind op haalt, dat deze regel wordt
opgevolgd.
Eenvoudige regels houden het voor iedereen veilig.
Luizencontrole op 7 maart
Met dank aan de luizenpluismoeders kunnen we melden dat er geen luizen gevonden zijn!
Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Sanne van Veen en zoals sommigen al is opgevallen loop ik nu sinds een
aantal weken stage op de Posthoorn. Ik loop tot en met week 14 op donderdag stage in
groep 1/2. In week 12 ben ik de hele week aanwezig. Daarna kom ik nog een aantal weken
stage lopen in groep 5/6, wederom op de donderdagen en één hele week.
Even kort een praatje over mij. Mijn naam is dus Sanne, ik ben 19 jaar en ik zit op de Hanze
Hogeschool in Groningen. Hier zit ik in het eerste jaar van de PABO. Ik woon sinds kort ook
in Groningen. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin op de Posthoorn. Als u vragen heeft of
iets dergelijks dan mag u me altijd even aanspreken.
Hartelijke groeten,
Sanne van Veen

Sportdag groep 1 t/m 4
Op vrijdag 18 mei organiseren wij de jaarlijkse sportdag voor de groepen 1 t/m 4. Welke
(groot)ouders willen ons hierbij helpen; bijv. met het begeleiden van een groepje of met de
voorbereiding ervan? U mag zich opgeven bij de groepsouders of -leerkracht. Alvast
bedankt!
Bericht van de Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Eind vorig jaar hebben we een enquête gehouden over het overblijven op school. Er was een
zeer hoge response. Onze dank nog hiervoor.
Uitkomst van de enquête was dat we het overblijven laten zoals het is. Dus door de ouders
zelf verzorgd en (daardoor) kosteloos.
Toch hebben we gemeend iets te moeten doen met de opmerkingen op het formulieren.
Voor de geplande avond over de gezamenlijke regels en afspraken tijdens het overblijven
was de opgave echter beperkt waardoor deze is geannuleerd. Voor vragen over het
overblijven kunt u bij de overblijfcommissie terecht, Jose Otten of Agnes Bruinenberg. Bij
grote belangstelling hiervoor plannen we eventueel opnieuw een overblijfavond in.
Andere opmerkingen gingen onder andere over het toepassen van het continue rooster op
school in relatie tot het overblijven. Het toepassen van een continu rooster, of beter gezegd
het toepassen van andere schooltijden raakt echter veel meer aspecten dan alleen het
overblijven van de kinderen.
Mede daarom hebben we gemeend het toepassen van andere schooltijden op “De
Posthoorn” opnieuw met elkaar te moeten bespreken. Dit willen wij aan het begin van het
komende schooljaar 2018-2019 doen. Mocht er dan door ons met elkaar besloten worden
om over te gaan naar andere schooltijden dan kunnen we dit met ingang van het daarop
volgende jaar 2019 – 2020 laten ingaan.
Mocht u nog vragen hebben, schiet ons dan even aan.
Oudergeleding MR De Posthoorn
Jan Emmens
Renske Koopmans

GROTE REKENDAG, WIJ DOEN MEE!

