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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:
20, 21 en 22-06 Schoolkamp 7/8 naar Grou
26-06 Peuters Bijeen
28-06 Schoolreis 1/2 naar Coevorden
03-07 en 05-07 Contactavonden/Oudergesprekken
04-07 Groep 1/2 vrij
04-07 Viering verjaardag 5/6
06-07 Viering verjaardag 3/4
09-07 Middag: alle kinderen vrij i.v.m. teamscholing
09-07 Beachvolleybaltoernooi van teams Bijeen Scholen, vanaf 18.00 uur bij zwembad “De
Dolfijn”. Publiek (en aanmoediging) is van harte welkom!
10-07 Schoolreis 3/4 naar Drouwenerzand
12-07 FEESTELIJKE OUDERAVOND IN “DE WENNING’: Musicals groep 5/6 en 7/8
12-07 Groepen 1 t/m 6 naar de Wenning voor Musical van groep 7/8
16-07 Afscheid groep 8, ’s avonds
17-07 Schoonmaakavond met ouders, alle lokalen
18-07 Ochtend: “Posthoorn Got Talent” en Afscheid van juf Géke
19-07 Laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar
20-07 Laatste schooldag. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
WELKOM
Een nieuwe leerling in groep 4: Van harte welkom, Kami en familie!
Op 20 juni wordt Djuul Takens 4 jaar.
Djuul, van harte gefeliciteerd en van harte welkom op o.b.s. de Posthoorn.
En op 7 juli wordt Stan Wesseling 4 jaar. Het duurt nog even maar toch alvast van harte
welkom, Stan!
We wensen jullie een fijne schooltijd!
MR
De MR van onze school doet een oproep voor een nieuw lid van de oudergeleding. Zie
bijlage!

Personele situatie
De nieuwe locatiedirecteur, juf Ilona van Leuveren, is benoemd per 01-09-2018.
Wij wensen haar veel succes!
We nemen aan het eind van het schooljaar afscheid van de 14 kinderen uit groep 8, meester
Youri de Jonge, meester Ramon Rozeboom, juf Sanne v.d. Veen en juf Gea Lanting.
We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie geweldige inzet en enthousiasme!
Het afscheid van juf Géke zal plaatsvinden op woensdagochtend 18 juli voor kinderen en
ouders en woensdagmiddag voor genodigden.
PROFICIAT
Hierbij feliciteren we al onze oud leerlingen met het behalen van hun diploma!

Eindtoets groep 8
Dit schooljaar hebben de kinderen de toets digitaal en adaptief gemaakt.
De schoolscore is 535,9 (het landelijk gemiddelde is 534,9) en dat hebben de 14 kinderen uit
groep 8 dus prima gedaan. We zijn trots!
Proficiat!
Formatie schooljaar 2018/2019
Groep Leerkrachten
1/2
Maandag dinsdag donderdag en vrijdagochtend: Juf Ingrid Hulzentop
Woensdagochtend Juf Rianne Rosendal.
Groep 1/2 heeft 8 x per schooljaar een woensdagochtend vrij.

3/4

Maandag dinsdag woensdagochtend: juf Rosan Tissingh
Donderdag en vrijdagochtend: juf Rianne Rosendal
5/6
Maandag dinsdag woensdagochtend donderdag vrijdag: Meester Vincent
Mennenga
7/8
Maandag dinsdag: juf Annamarieke Edens
Woensdagochtend donderdag vrijdag: juf Sanne Leuninge
Locatiedirecteur 3 dagen: juf Ilona van Leuveren
Intern begeleider: juf Sanne Leuninge
Onderwijsassistent 2 ochtenden: meester Aswin Mulder
Onderwijsassistent in groep 3/4: ?
Conciërge 1 dagdeel: ?
Vakleerkracht bewegingsonderwijs op maandagochtend: ?
LIO student (van sept tot februari in groep 7/8): meester Joost Wolting

Fantastische zomer fancy fair op obs de Posthoorn
Om 18.30 uur op vrijdag 1 juni ging de zomer fancy fair van start.
Door een zomerse bui was de zomer fancy fair dit jaar in onze school, maar ondanks de
regenbui was er een geweldige opkomst van de kinderen en ouders.
In de gangen van de school konden de kinderen en ouders hun spulletjes op de kleedjes
verkopen en de kinderen konden met een spelstempelkaart allerlei spelletjes doen, zoals
stokvangen, bellen blazen, springen op het luchtkussen, sjoelen en grabbelen in de
grabbeljurk.
Ouders en kinderen van de school hadden prachtige taarten gebakken. Vele bezoekers
smulden in het “ restaurant” of namen taartstukken mee naar huis!
De prijswinnaars van het sjoelen en stokvangen zijn Fleur Woltinge en Hasse Strijker.
Het raden van het boodschappen pakket, dat was gesponsord door de Coop, is gewonnen
door Astrid Takens.
Natuurlijk was er het alom bekende Rad van Fortuin, waar hele mooie prijzen te winnen
waren!
In het overblijﬂokaal werden er “knieperties“ gebakken, wat het lokaal deed vullen met een
heerlijke geur.
Om 20.30 uur was de zomer fair afgelopen en kunnen de commissieleden terugkijken op een
zeer geslaagd evenement voor obs de Posthoorn in Pesse!
Het team en de fancy fair commissie wil iedereen heel erg bedanken voor alle hulp voor en
tijdens de fancy fair.
Toevoeging namens kinderen en teamleden :
“Bedankt Fancy Fair Commissie; Jacqueline Vredeveld, José Otten en Ingrid Hulzentop.
Het was een hele klus, maar het resultaat en de opbrengst waren super!”
Oproep van onze verkeersouder
Elk jaar neemt de 'oversteekbrigade' weer afscheid van hulpvaardige ouders.
Vaak zijn dat ouders die enkele jaren één oversteekmoment per week, klaar staan om de
kinderen veilig te laten oversteken.
Om de veiligheid te houden, zijn we daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Laat me weten op welke momenten in de week je kan, en ik deel je 1x per week in op een
vast moment.
Ik hoor graag van jullie via mail (mayamastwijk@gmail.com) of telefoon (06-24423591,
berichtje is prima!).
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Maya Mastwijk
Bericht van de leerlingraad:
Namens de leerlingenraad van O.B.S de Posthoorn bedanken we jullie voor de goede inzet
van de flessenactie . Het bedrag wat jullie hebben opgehaald met de flessen is €60,Door dit bedrag gaan we het volgende aanschaffen: Bootjes en watermolentjes voor 1/2,
doeltjes voor 3/4 en voor 5/6 en 7/8 tennisrackets.
BEDANKT
Dank aan alle chauffeurs/begeleiders van de schoolreizen! Zonder uw medewerking kunnen
we niet ”op reis”!
Dank fam. ter Wal voor de schoolfiets. We zijn er blij mee!

