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Beste ouders en relaties,

Hierbij alle nieuwtjes en data vanuit de Posthoorn.
We wensen u veel leesplezier.
Agenda:
14-12 10.15 uur Samen Voor de Voedselbank, zie flyer
19-12 Kerstviering, op school aanwezig om 17.00 uur.
22-12 laatste schooldag in 2017, middag
vrij
25 -12-2017 t/m 05-01-2018
Kerstvakantie
09-01 Schoonmaakavond in groep 1/2
10-01 Hoofdluiscontrole
Week 3, 4 en 5 Cito midden toetsen
15-01 Workshop taal/muziek groep 7/8
16-01 Erfgoededucatie groep 5/6
Wijziging in kalender: Feestelijke ouderavond is niet op 13 juni maar op 12 juli.

Personele situatie
Op 30 november namen we afscheid van juf Sanneke van der Veen. Juf Sanneke heeft
vanaf 4 september meester Vincent vervangen. Ze heeft dit heel goed gedaan. De school is
haar dankbaar voor haar enthousiaste inzet!
Meester Vincent werkt nu weer volledig in groep 5/6. Fijn dat hij genezen is! We wensen hem
veel succes!
Meester Ramon Rozeboom (4e jaars Pabo student) zal vanaf 1 februari les geven in groep
3/4. Maar daarvoor is hij al regelmatig op onze school om onderzoek te doen.
Hoera!
Op 8 januari wordt Lotte Benning 4
de Posthoorn, Lotte!

jaar! Al vast gefeliciteerd en welkom op

Verhuizing
In de kerstvakantie gaat de familie Leenheer verhuizen naar Kampen.
We wensen Jasmijn een fijne schooltijd op de nieuwe school!
Luisvrij
Bij de laatste controle werden er geen luizen gesignaleerd.
Bedankt luizenmoeders voor het pluizen!

“Kerstschool”: Wat ziet onze school er gezellig en sfeervol uit!
Bedankt ouders voor het versieren!
Opa en oma dag op 29 november!
Er waren op 29 november heel veel grootouders op de opa en oma dag.
De grootouders genoten van het bezoek in de groep van hun kleinkinderen. Ze
debatteerden, ze maakten sommen op de tablets, leerden programmeren, deden mee met
een quiz over het onderwijs van vroeger, speelden mee op het schoolplein en...... ze spraken
elkaar en haalden herinneringen op.
Het was gezellig druk tijdens het koffiedrinken.
Mede dankzij de inzet van het team, de leerlingen en de ouderraad was het een groot
succes!

60 jaar jong..……
Op vrijdag 1 december werden we door de ouderraad getrakteerd op gebak en op een
“Posthoorndopper” . Wat een leuke verrassing!
Sinterklaasfeest
Ook dit jaar was het een gezellig feest !
Bedankt iedereen, die heeft meegeholpen om er een geslaagde dag van te maken!
Speciaal bedankje voor mevr. Hilligje Woltinge

voor de lekkere snert!

9.2 voor obs de Posthoorn.
Uit een landelijk onderzoek over de eindtoets van de laatste drie jaar van RTL is gebleken
dat onze school wederom een heel hoog cijfer heeft gekregen.
https://www.rtlnieuws.nl/.../onderzoek-rtl-nieuws-plattelandsscholen-scoren-beter-op-...
“Taaltip van de maand”
Regelmatig krijgen we van ouders de vraag naar goede, educatieve tips voor thuis om op
een leuke en ontspannen manier bezig te zijn met taal. Voorlezen is natuurlijk altijd goed.
Samen genieten van een verhaal is gezellig maar ook super goed voor het (verder)
ontwikkelen van de woordenschat. Als je 15 minuten per dag (voor)leest, lees/hoor je als
kind één miljoen woorden per jaar! Hiervan leert een kind er ongeveer 1000 nieuwe woorden
bij. En hoe meer woorden je kent, hoe beter je verhalen en teksten kunt begrijpen!
(begrijpend lezen)
Voor de groepen 1 t/m 4 bieden prentenboeken veel ondersteuning. Probeer eerst eens te
raden/voorspellen waar het verhaal over zal gaan. En ga na het lezen na of deze
voorspelling klopte. Geanimeerde prentenboeken zijn ook een echte aanrader. Bijvoorbeeld
via www.bereslim.nl, deze is ook als App te downloaden.
Geen tutorlezen meer
Sinds kort zijn we gestopt met het tutorlezen op de dinsdag- en woensdagmorgen. We
merkten dat de motivatie hiervoor terugliep in met name groep 7/8. Deze kinderen lezen dan
niet op hun eigen niveau én niet in een boek waarbij hun interesse ligt. Ook werd er veel
monotoon gelezen; zo snel mogelijk de tekst opdreunen. Terwijl het bij lezen juist ook moet
gaan om het genieten van het verhaal en bij hardop lezen ook om de intonatie (stemmetjes,
leestekens, enz).

Daarom starten we nu elke dinsdag en donderdag met 15 minuten duolezen in de eigen
groep: In tweetallen (van hetzelfde Avi niveau) kiezen de kinderen samen een boek in de
eigen klas. Daarna lezen we 15 minuten stil in het eigen bibliotheekboek. En klassikaal
m.b.v. onze leesmethode Estafette op woensdag en vrijdag.
Kerstviering
 Vrijdag 15 december kun je meedoen met de Foute Kersttruiendag van Save the
Children. Kerst is een tijd van gezelligheid en warmte. Tenminste, als je in Nederland
woont. Want kinderen in oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen hebben het in
de wintermaanden vaak bitter koud. Op Foute Kersttruiendag kun je jouw warmte met
hen delen – letterlijk én figuurlijk! Begint het al te kriebelen?
https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag
 Vorige week ontvingen alle oudste leerlingen een uitnodiging voor het kerstdiner op
dinsdagavond 19 december. Aanvang 17.00 uur bij school. Zie bijlage.
 Op donderdagmiddag 21 december organiseren wij een Relaxte Kerst Middag;
Nemen jullie dan zelf gezelschapsspelletjes mee?

Nieuws uit groep 1/2:
Kerst
De kinderen uit groep 1/2 zijn op dit moment in de groep druk bezig om de groep gezellig te
maken voor kerst.
Ook zijn de kinderen druk met het oefenen van het lied voor het kerstdiner op dinsdagavond
19 december in de wok.
Schoonmaakavond
Op dinsdagavond 9 januari 2018 gaan we weer met een aantal ouders het lokaal en de
materialen van groep 1/2 schoonmaken. Als u zich hebt opgegeven bent u vanaf 19.00 uur
van harte welkom. Ook kunnen wij van andere ouders hulp gebruiken bij het schoonmaken.
Nieuws uit groep 3/4:
Met groep 4 zijn we druk bezig met klok kijken en de tafel van 2. Voor veel kinderen nog
behoorlijk pittig…
Leuke : uittips” voor in de kerstvakantie:
https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/nieuws-uit-de-bibliotheek-hoogeveen/4095-het-hartjewinter-festival

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie,
gezellige feestdagen en een goed 2018!

