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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 via Klasbord.
Agenda:
15-05 Schoolfotograaf
16-05 Kampioensteam schoolvoetbal jongens speelt de vervolgwedstrijden vanaf 14.00 uur
in Wolvega
18-05 sportdag groep 1 t/m 4 vanaf 10.30 uur
21 en 22-05 Pinkstervakantie
23-05 GMR vergadering
24-05 Voorstelling Tamboer 7/8
25-05 Viering verjaardag juf in 1/2
29-05 Peuters Bijeen
29-05 Sportdag in Hoogeveen voor groep 7/8
30-05 Sportdag in Hoogeveen voor groep 5/6
30-05 Groep 1/2 vrij
31-05 vergadering leerlingraad
31-05 Taarten bakken voor Fancy Fair groep 7/8
01-06 Fancy Fair, vanaf 18.30 uur
02-06 Oud papier
06-06 MR vergadering
07-06 Spreekuur jeugdverpleegkundige
Week 24, 25 en 26 Cito toetsen in groepen 2 t/m 7
12-06 Brandweerdag voor groep 5/6 en 7/8
18-06 Viering verjaardag juffen in groep 7/8
19-06 Schoolreis 5/6
20, 21 en 22-06 Schoolkamp 7/8 naar Terherne.
26-06 Schoolreis 3/4
26-06 Peuters Bijeen
28-06 Schoolreis 1/2
WELKOM
Op 13 juni worden Mees en Rens Timmers 4 jaar. Dubbelfeest in huize Timmers!
En op 16 juni wordt Janniek Waninge 4 jaar!
Mees, Rens en Janniek alvast gefeliciteerd en van harte welkom op de Posthoorn!

Personele situatie
Op maandag 7 mei is juf Gea als onderwijsassistente gestart in groep 1/2. Heel fijn dat er nu
op 4 ochtenden extra ondersteuning is in deze grote groep.
Vanaf 7 mei verzorgt meester Roy op maandagochtend de gymlessen voor de kinderen van
groep 2 t/m 8.
We wensen beide nieuwe leerkrachten een fijne tijd op de Posthoorn!
Doekoe actie.
De “doekoe actie” van de Coop heeft voor onze school €187,01 opgebracht.
De leerlingraad heeft daarvan spelmateriaal mogen uitzoeken.
Bedankt Coop en alle klanten!
Luizencontrole
Op woensdagochtend 9 mei hebben onze luizenpluisouders gelukkig geen luizen of neten
gevonden!
Gezonde School
O.b.s. de Posthoorn ontving het mooie nieuws dat we het tweede certificaat in kader van
Gezonde School (Voeding) hebben behaald.
Nog even een herhaling van de afspraak:
De verplichte “gruitdagen” (groente /fruit en eventueel ook nog “gezonde boterham”) in de
ochtendpauze zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Koeken zijn dan niet
toegestaan.
Bij de toekenning hoort ook een geldbedrag dat we o.a. hebben besteed aan drinkbekers
voor groep 1/2, bidons voor de groepen 3 t/m 8, zaden en ander materiaal voor het kweken
van groentes in de kas onder leiding van en met steun van de mensen van de Blinkende
Wilg.

Opknappen school
Gelukkig wordt ons schoolgebouw en onze inventaris binnenkort opgeknapt/vernieuwd.
De binnen en buitenkant wordt geschilderd, er komen screens aan de zuidkant en er komt
nieuw leerlingmeubilair in alle groepen.

Schoolfotograaf
Met dank aan Bianca Middelveld en Fons Evers is de “fotodag” goed verlopen.
De kinderen krijgen binnenkort een kaartje met een code mee.
Daarmee kunt u inloggen op de site. Graag de code om te bestellen zorgvuldig bewaren.

Fancy Fair vrijdag 1 juni 2018
Op vrijdagavond 1 juni van 18.30- 20.30 uur wordt er op de obs de Posthoorn een Zomer
Fancy Fair gehouden.
Er worden die avond allerlei activiteiten georganiseerd waaronder taartenverkoop.
De fancy fair commissie is op zoek naar ouders, die ons willen helpen met de
voorbereidingen van de fancy fair en ouders die het leuk vinden om taarten voor de fancy fair
te bakken.
De kinderen kunnen een kleedje kopen voor 5 euro en dan hun eigen spulletjes verkopen.
Opgave voor de kleedjesmarkt bij de groepsleerkracht.
We zijn nog op zoek naar grote glazen potten met deksel... U kunt deze inleveren bij de
groepsleerkracht.
U kunt zich opgeven bij de fancy fair commissie: José Otten, Jacqueline Vredeveld en Ingrid
Hulzentop.

