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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 (data voor zover bekend en onder voorbehoud):
In de zomervakantie wordt het gebouw van binnen geschilderd en na de vakantie de
buitenkant. Er komt nieuw meubilair in alle lokalen. In de vakantie de levering voor 1/2.
04-08 Oud Papier
03-09 Eerste schooldag en gym in “De Wenning” voor groep 5/6 en 7/8.
05-09 Hoofdluiscontrole
25-09 Peuters Bijeen
26-09 Groep 1/2 vrij
27-09 Vergadering Leerlingraad
AFSCHEID
Op 16 juli namen we afscheid van de 14 kinderen uit groep 8.
We wensen Twan, Lejka, Torsten, Marissa, Emy, Stijn, Daniek, Bas, Jens, Annemartien,
Hielke, Remon, Egbert Jan en Mike heel veel succes op het voortgezet onderwijs!
De laatste schoolweek hebben we ook afscheid genomen van onze “gymmeester” meester
Roy, meester Ramon en meester Youri.
Bedankt allen voor jullie enthousiaste inzet voor de kinderen van De Posthoorn!
Op 20 juli nemen we ook afscheid van Sofie uit groep 3. We wensen haar heel veel succes
op de nieuwe school!
WELKOM
Na de zomervakantie verwelkomen wij Luuk van Leeuwen in groep 1/2. Hij wordt in de
vakantie 4 jaar. Alvast gefeliciteerd!
Ook verwelkomen we meester Joost (4e jaars stagiair) in groep 7/8, meester Dick (onze
nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs) en juf Ilona, de nieuwe locatiedirecteur!
Juf Gea (onderwijsassistent) gaat mee naar groep 3/4. Ze werkt op dinsdag, woensdag en
donderdag. Super!
Welkom en heel veel succes allemaal!

Fancy Fair.
De netto opbrengst van de fancy fair van 1 juni jl. was €1300,-.Over de besteding volgt nog
informatie.
De volgende fancy fair wordt georganiseerd in het voorjaar van 2020.
De fancy fair commissie wil graag nog versterking.
Opgave bij i.g.j.hulzentop-vandersleen@bijeen-hoogeveen.nl
Nieuwe schooljaar groep 3/4:
Elke maandagochtend begint (graag om 8.20 aanwezig zijn) groep 3-4 met gym in de
Wenning. Alleen de eerste maandag na de zomervakantie beginnen we in onze eigen groep.
Dus we zien jullie graag op maandag 3 september om 8:25 uur op de Posthoorn!
Prachtige activiteiten:
De schoolreizen zijn allemaal heel goed verlopen. Dank aan alle teamleden en ouders, die
de kinderen hebben vervoerd en begeleid!
Donderdag 12 juli:
Wat was het een prachtige avond op 12 juli jl!
We hebben genoten van het optreden van de kinderen van groep 5/6 en van groep 7/8!
Heel veel dank aan allen, die hebben meegeholpen!
Maandag 16 juli:
De kinderen van groep 8 hebben een geweldig afscheidsfeestje gehad. Lasergame, eten, de
rode loper, het lied, de gedichten van juf Sanne en juf Annamarieke…kortom genieten!
Woensdag 18 juli: “Posthoorn Got Talent” en Afscheid:
Wat een bijzondere dag!
Het was voor ons één groot feest! Een prachtige ochtend met kinderen, collega’s en
(groot)ouders en een druk bezochte receptie van Henk en mij samen in “de Wenning”.
Alle optredens, de lieve warme woorden, de vele handdrukken, de prachtige cadeaus en de
leuke verrassingen…wat zullen we nog lang nagenieten!

Bedankt voor alle verrassingen, bedankt alle teamleden
en ouders, die dit afscheid hebben georganiseerd, maar
vooral bedankt voor die prachtige zes jaren die ik op deze
mooie school mocht werken!
Veel succes in de toekomst!
Hartelijke groet van juf Géke.

Fijne zomervakantie allemaal! Bedankt alle ouders, die ons zo fijn hebben
geholpen afgelopen schooljaar! Tot 3 september!

