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Beste ouders en relaties,
Personele situatie.
Zoals u allen waarschijnlijk weet is er een tekort aan onderwijskrachten. Onlangs was het
een heel moeilijke zaak om vervanging te vinden in groep 3/4 i.v.m. ziekte groepsleerkracht.
Uiteindelijk hebben we het opgelost door de inzet van Ramon Rozeboom (4e jaars Pabo
student) onder verantwoordelijkheid van directeur en andere teamleden. Dat verliep prima.
De verwachting is dat we de komende tijd bij ziekte helaas niet altijd een passende oplossing
zullen gaan vinden. We hopen het niet, maar het kan dan zijn dat u bij ziekte van een
groepsleerkracht via de groepsouder te horen krijgt dat uw zoon/dochter die dag helaas geen
les heeft.
Juf Rianne is momenteel ziek. De vervangster op donderdag en vrijdag a.s. is juf Fien.
Meester Vincent volgt een scholing. Op zijn scholingsdagen wordt hij vervangen door
meester Tim.

Agenda:
Week 3,4 en 5 Cito in de groepen 2 t/m 8
17-01
17-01
23-01
24-01
26-01
31-01
01-02
01-02
01-02
01-02
03-02
05-02
05-02
05-02
05-02
05-02
06-02
07-02
08-02
09-02
12-02
14-02

Scala in groep 5/6
Kinderen van groep 1/2 zijn vrij
Peuters Bijeen, 13.00 uur
Nationaal Voorleesontbijt (kinderen nemen hun eigen ontbijt mee!)
Techniek 7/8
Scholing team, alle kinderen zijn vrij!
Scala 3/4
Bezoek theater 7/8
Spreekuur schoolarts
Open Avond VO Hoogeveen
Oud Papier ophalen
Start meester Ramon in groep 3/4
Open Avond VO Hoogeveen
Voorstelling Tamboer 5/6
Opening Project “Olympische Spelen”.
Voorstelling bibliotheek 1/2
Bezoek bioscoop groep 5/6 en 7/8
Scala 5/6
Scala 3/4 en 7/8
Techniek 7/8
Voorstelling bibliotheek 3/4
Scholing team, alle kinderen zijn vrij!

14-02 Nieuwsbrief
Wijziging in kalender:
Bij de maand januari: vrije woensdag voor groep 1/2 is op 17-01 en niet op 24-01.
Voorleesontbijt op 24-01. Start verkoop eieractie op 23 februari.
Zomervakantie is van 23-07 t/m 02-09.Feestelijke ouderavond is niet op 13 juni maar op 12 juli.

Welkom
Op 16 februari wordt Nora Stevens 4 jaar. Gefeliciteerd, Nora!
Nora, van harte welkom op o.b.s. de Posthoorn.
We wensen jullie een heel fijne schooltijd!
Terugblik
Wat was het een sfeervolle, fijne kerstviering op 19 december !
Bedankt ouderraad, personeel van de Happy Grill, team en kinderen!
Ondertussen heeft onze actieve ouderversierploeg de aankleding verandert in een
wintersfeer. Nu hopen op sneeuw en ijs!
Foto’s online
Op ons fotoalbum hebben we alle foto’s van de Sinterklaas- en kerstviering geplaatst.
Gezamenlijk project 2018
Op maandag 5 februari starten we met ons grote project! En waar dat over zal gaan, houden
we nog even geheim…. Wel nodigen wij nu alvast alle (groot)ouders, broers/zussen en
andere belangstellenden uit om op 19 februari naar onze kijkavond te komen in alle groepen.
Van 18.00 tot 19.00 uur bent u van harte welkom!
Voorleesontbijt
Woensdag 24 november organiseren we het jaarlijkse ontbijt in het kader van de Nationale
Voorleesdagen. Deze zijn dit jaar van 24 januari t/m 3 februari. Centraal staat het
prentenboek Ssst! De tijger slaapt.
We willen alle leerlingen vragen om een gezond ontbijt van thuis mee te nemen om op
school samen op te eten. Komen jullie ook in je pyjama’s op school?
Voor de groepen 1 t/m 4 zoeken we ouders die aan kleine groepjes kinderen willen
voorlezen. U kunt zich hiervoor t/m vrijdag 19 januari opgeven bij juf Rianne
(a.g.rosendal@bijeen-hoogeveen.nl).
Lees- en doetips van deze maand van de bieb:
 Leesfeest op 26 januari. Vrijdag 26 januari 2018, van 15.00 tot 17.00 uur. Instuif voor
kinderen van 0 t/m 6 jaar. Kom deze middag springen, dansen, luisteren, zingen,
lezen en nog veel meer in de bibliotheek Hoogeveen.
 Nieuwe CoderDojo op 17 januari. Bibliotheek Hoogeveen organiseert samen met
AppKidsStudio opnieuw CoderDojo voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. De
leerlingen leren deze middag programmeren. Deelname is gratis, wel even opgeven
via deze site: https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/nieuws-uit-de-bibliotheekhoogeveen/3999-coderdojo-januari-maart2018 . Elke middag wordt wel iets nieuws
gepresenteerd. De CoderDojo Minecraft vindt plaats op woensdag 31 januari, 14.0016.00 uur. Coderdojo's de komende tijd: woensdag 31 januari Minecraft, 14 februari
Scratch, 28 februari Minecraft, 14 maart Tinkercad, 28 maart Minecraft.





Ssst! De tijger slaapt. Prentenboek van het jaar 2018. Poppentheater voor kinderen
van 3 t/m 6 jaar op 3 februari om 14.30 uur in de bibliotheek in Hoogeveen. Kosten
3,50 euro p.p.
Wel even van te voren aanmelden op de
website: https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/agenda-hoogeveen/4040-ssst-detijger-slaapt-poppentheater-3-t-m-6-jaar-3-februari.

Nieuws uit groep 1/2
Tandenpoets les
Donderdagmiddag 11 januari hebben de kinderen uit groep 1/2 tandenpoets les gehad.De
kinderen hebben van twee studenten van de opleiding tandartsassistente van het Alfacollege
in Hoogeveen les gehad hoe ze hun tanden goed kunnen poetsen.De kinderen hebben
allemaal een tandenborstel en tandpasta gekregen, die ze mee naar huis mochten nemen.
Workshop muziek
Op donderdagmorgen 1 februari hebben de kinderen een workshop muziek, deze wordt
verzorgd door Scala. De workshop gaat over een kleine mol.
Voorstelling “Modder”
Op maandagmorgen 5 februari gaan de kinderen van groep 1/2 naar de bibliotheek in
Hoogeveen om een voorstelling te gaan bekijken. De voorstelling heet “Modder”.We hebben
voldoende ouders, die met ons mee willen rijden naar Hoogeveen. Heel erg bedankt voor de
opgave. De ouders die meerijden krijgen binnenkort verdere informatie over de tijden en
indeling van de auto’s.
Groep 3/4
Een nieuw jaar! We gaan proberen de komende tijd in groepjes te werken, tot nu toe gaat het
erg goed! Aanstaande maandag gaan we beginnen met de Cito toetsen. Rekenen, Spelling,
Tempo lezen (woordjes en Avi) en Begrijpend lezen. De meeste toetsen gaan we afnemen in
de ochtend.
Meester Ramon in groep 3-4:
Op maandag 5 februari a.s. start meester Ramon als LIO-er in onze groep. Hierdoor kunnen
wij op dinsdag en woensdag de groep in de ochtend splitsen.
Brengtijd gym:
We merken dat er enige onduidelijkheid is over de tijd op maandagochtend bij de Wenning.
Meester Tijmen zet in de ochtend eerst de materialen startklaar in de gymzaal en opent dan
om 8:20 uur de deur zodat de kinderen kunnen omkleden en hij toezicht kan houden in de
kleedkamers. Bij regen zal hij de deur om kwart over 8 openen.
Vervoer groep 3/4
Op maandag 12 februari gaan we naar de voorstelling ‘Wc monster’ in de bibliotheek in
Hoogeveen. Wie kan ons helpen met vervoer/begeleiding? Vertrek om 13.05 uur van school
en we zijn rond 14.45 uur weer terug in Pesse. Opgave mag bij onze groepsouder Desiree!

Groep 5/6:
Achter de voordeur:
Op dinsdag 16 januari hebben we een gastles gekregen van iemand die werkt bij
Cultuurmenu. De kinderen zijn enthousiast bezig geweest met de opdracht en de creaties
mogen er zeker zijn!

Chocoladevloot:
Op donderdag 18 januari komt Aletta van de bibliotheek weer bij ons in de klas. Zij gaat ons
lesgeven in het bewerken van foto’s op de computer. Welke foto’s zijn nu eigenlijk bewerkt
en hoe herkennen we dit? Niet alles is waar, wat op internet staat..
Muzieklessen:
Op woensdag 24 januari komt er een leerkracht van Scala om de muzieklessen te
verzorgen. Deze leerkracht komt 4 weken achter elkaar om ons te leren hoe wij als
nachtegaaltjes door het leven moeten gaan  Vraag uw zoon of dochter gerust om dit te
laten horen!
Tamboer en bioscoop:
Op maandag 5 februari (middag) en dinsdag 6 februari (middag)gaan de kinderen van groep
5/6 naar de Tamboer en naar de bioscoop. Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen
brengen en halen. Meer informatie krijgt u via de groepsouder. U kunt zich dan ook opgeven
bij de groepsouder.

Nieuws uit groep 7/8.
Singsongwriter:
Afgelopen maandag heeft groep 7/8 een eigen lied geschreven. Het lied ging natuurlijk over
het prachtige dorp Pesse. Het refrein:
‘Pesse is prachtig
Pesse is het beste
Pesse is het mooiste
Dorp van Drenthe
Ik kan me het niet mooier wensen.’
Lessen theater:
De komende 4 donderdagen krijgt groep 7/8 theaterlessen van een Scaladocent. De lessen
zullen 4x een uurtje duren en leek ons een mooie voorbereiding op de musical van komend
zomer ( 12 juli).
Techniek:
Vrijdag 26 januari gaan we op de fiets naar Hoogeveen voor een les koken! Deze les is op
het Harm Smeengecollege en begint om 12.30.
Digitale Cito Eindtoets groep 8:
Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om de Eindtoets voor groep 8 digitaal af te nemen. De
ouders en leerlingen van groep 8 krijgen hier nog meer informatie over. Wel kunnen we
vertellen dat er in februari eerst een proeftoets wordt gedaan, om te kijken of het systeem
werkt en om de leerlingen te laten wennen. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. De
proeftoets bestaat uit 2x 2 uur. De toets zal worden gemaakt op een Chromebook.

