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Beste ouders en relaties,
We zijn goed gestart in het nieuwe schooljaar!
Alle 96 kinderen en alle juffen zaten maandag 4 september fris en vrolijk in de klas!
Altijd wel even spannend de eerste dag!
Voor de kinderen van groep 5/6 was het extra spannend. Ze wisten dat meester Vincent
helaas niet aanwezig zou zijn, maar de vervangende leerkracht was nog onbekend.
Gelukkig zijn de juf en de kinderen snel aan elkaar gewend!
We hopen dat u ons startcadeau, de posthoornkalender, in goede orde heeft ontvangen.
Wijzigingen en aanvulling kunt u lezen in de nieuwsbrief onder kopje agenda.
Foutje bij maand Januari, Vakanties, zomervakantie moet zijn 23-07 t/m 02-09.
Toneel voor kinderen in “De Wenning” is niet 15 dec., maar 8 dec.

Personele situatie:
Meester Vincent is wel thuis maar mag nog niet werken.
Het kan nog wel een tijdje duren. We wensen hem ook langs deze weg een goed herstel en
beterschap!
Zijn vervangster is juf Sanneke van der Veen. Juf Sanneke kan gelukkig full time en voor
langere tijd vervangen.
Onze nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs (gym) op de maandagochtend is meester
Tijmen Maakal.
Dit schooljaar vervult meester Youri de Jonge op maandag, dinsdag en woensdag zijn stage
onderwijsassistent bij ons.
Meester Aswin Mulder werkt dit schooljaar op dinsdagochtend en donderdagochtend!
We wensen juf Sanneke, meester Tijmen en meester Youri een
mooie tijd op de Posthoorn.
Fijn dat jullie alle drie zo enthousiast en voortvarend zijn
gestart!
Welkom
We wensen onze nieuwe leerlingen Evie Warnders, Noortje Slot en Sylvan Jager (in groep
1), Jesse Timmers (groep 2) en Franky Roggen (groep 6 ) en hun ouders een leuke
schooltijd op de Posthoorn! Fijn dat jullie er zijn!
ZEGT HET VOORT/ZEGT HET VOORT/ZEGT HET VOOR
De schoolbieb van de Posthoorn komt ook beschikbaar voor alle peuters van Pesse!
Start na de herfstvakantie op donderdagmiddag vanaf 13.15 uur!

Agenda
13-09 Jantje Beton, groep 5/6
15-09 Techniek 7/8
18-09 Groepsinformatieavond voor alle kinderen en ouders
19-09 Peuters Bijeen in groep 1 /2 van 13.00 tot 14.00 uur voor 3 jarige kinderen
20-09 Bijeen Studiedag voor alle leerkrachten. De kinderen zijn vrij.
21-09 OR verg en GMR verg.
27-09 Kinderpostzegels 7/8
28-09 Verkiezingen nieuwe leerlingraad
03-10 MR vergadering
04-10 Start kinderboekenweek
04-10 Groep 1/2 vrij
05-10 Vergadering leerlingraad
05-10 Staking onderwijspersoneel???Nadere info volgt
07-10 Oud Papier
Wie de schoen past…
Graag uw kind helpen onthouden om de luizenzak, biebtas(elke
donderdagmiddag!) en rapport mee te nemen naar school.
Ouderhulplijsten
Wat mooi dat zoveel ouders zich hebben aangemeld voor het meehelpen met verschillende
activiteiten!
De bieb/versier/oversteek en luizenpluisouders zijn al gestart. Fijn!
In de bijlage vindt u het wasrooster voor 2017/2018.De lijst van het ophalen oud papier is
dinsdag meegegeven aan de kinderen.
Groepsouders:
Groep 1/2: moeder van Tim Steenbergen
Groep 3/4: moeder van Sieb en Mees Penninga
Groep 5/6: moeder van Fleur Slot
Groep 7/8: moeder van Jens van Lottum
Even voorstellen
Mijn naam is Tijmen, aankomend schooljaar mag ik als vakleerkracht gym lesgeven op de
Posthoorn. Als gymleraar ben ik natuurlijk ontzettend sportief, maar het liefste ga ik
hockeyen. Na het hockeyen ga ik lekker rennen door het bos, vliegen met een vlieger,
klimmen in bomen of door de modder fietsen. Grapjes tijdens mijn gymlessen zijn verplicht,
net als heel goed je best doen! Of het nu lukt of niet, als ik je hard zie werken word ik al blij.
Ik hoop u als ouders ook snel eens te ontmoeten.
Mijn naam is Sanneke van der Veen, 23 jaar oud en ik woon in Coevorden. De komende
weken val ik in voor meester Vincent in groep 5/6. Afgelopen juli ben ik afgestudeerd aan de
Pabo in Emmen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en om muziek te maken.

UITNODIGING aan alle ouders en kinderen
Op maandag 18 september van 18.30 tot 19.30 uur vindt de groepsinformatieavond plaats.
De bedoeling van deze avond is dat de kinderen aan hun ouders de leermiddelen laten zien
waarmee zij in de klas werken. Bovendien kunnen de kinderen dan vertellen over de
werkwijze en over de regels in de klas.
De groepsleerkrachten kunnen vragen van ouders beantwoorden over het werken in de
groep. Deze avond gaat niet over de ontwikkeling van uw kind in de groep, maar over de
manier van werken in de groep.
Dit jaar is het een inloopavond waarop de kinderen u informeren en volgend jaar is het weer
een informatieavond zonder kinderen waarbij de leerkrachten u van informatie voorzien.
Wij hopen dat alle kinderen en hun ouders komen.
Nieuws uit groep 1/2:
De kinderen in groep 1/2 zijn met veel plezier begonnen aan het nieuwe schooljaar. De
eerste dag was voor de nieuwe kinderen. uit groep 1 heel spannend.
We zijn begonnen met het thema ‘Dit ben ik ‘van Sil op school .
Op maandagavond 18 september is er een informatieavond. Tijdens deze informatie avond
krijgt u als ouders een informatiebrief mee. A.s. donderdag worden de kinderen uit groep 2
gescreend door Stefan Freriks voor MRT (Motorische Remedial Teaching).U krijgt na de
screening hiervan bericht of uw kind in aanmerking komt voor MRT.
Nieuws uit groep 3/4:
De start!
We zijn begonnen! De eerste dag was voor iedereen natuurlijk een beetje spannend, maar
gelukkig zijn we allemaal al aardig gewend in de nieuwe klas! We hebben veel informatie in
de informatiebrief gezet, die jullie na afloop van de informatieavond mee krijgen.
Mochten er na de informatieavond nog vragen over blijven, kom dan gerust even na
schooltijd binnen lopen!
Spelletjesouders?
We zijn op zoek naar (groot)ouders die regelmatig (bijv. elke week, om de week of 1x per
maand) willen helpen met het begeleiden van taalspelletjes met groepjes kinderen.
Woensdag om 11.45 uur? Dinsdag om 14:30 uur? Voorkeur mag je mailen naar
r.tissingh@bijeen-hoogeveen.nl of even doorgeven natuurlijk!
Rekentuin.
Voor groep 3 en 4 is rekentuin dit jaar ook weer beschikbaar! In de klas zijn we al met dit
programma begonnen, maar dit kan ook thuis. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Nieuws uit groep 5/6:
Tablets:
Yeaah, groep 5 mag ook eindelijk met de tablets werken! De leerlingen maken de
verwerkingsopdrachten van spelling en rekenen op de tablet. De tablet past de opdrachten
aan de behaalde resultaten aan. Lekker adaptief dus!
Rekentuin:
De leerlingen van groep 5 behouden hun account voor Rekentuin. De wachtwoorden en
gebruikersnamen zijn nog hetzelfde gebleven. Mochten jullie het kwijt zijn  even een
mailtje naar juf Sanne (s.leuninge@bijeen-hoogeveen.nl). Rekentuin is ook gemakkelijk thuis
te doen!
Jantje Beton:
Woensdag 13 september gaan de leerlingen van groep 5/6 op stap om de loten voor Jantje
Beton te verkopen. Op school oefenen we hoe je dit het beste kunt doen. Een gedeelte van
de opbrengst gaat naar Jantje Beton (om buitenspelen te bevorderen) en een gedeelte gaat
naar school. De leerlingen krijgen ook een ouderbrief mee naar huis. We wensen hen een
voorspoedige verkoop :D.
Leerlingenraad: Op 28 september wordt de nieuwe leerlingenraad gekozen.
De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8!!
Nieuws uit groep 7/8:
Techniek:
Aanstaande vrijdag is de eerste techniekles in Hoogeveen. We worden om 12.30 op het
Harm Smeenge College verwacht om te leren schilderen. Gelukkig zitten we dit jaar met z’n
allen bij elkaar in 1 groep. De techniekles duurt tot ongeveer 14.00. Het is de bedoeling dat
de leerlingen niet hun nieuwste kleren en dichte schoenen aan doen.
Kinderpostzegels:
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 7/8 weer op pad om Kinderpostzegels te verkopen.
Op 27 september mogen de leerlingen van start gaan. Op school wordt besproken wie, wat,
waar en hoe. Een voorspoedige verkoop gewenst!
Klasbord:
Denken jullie nog even aan het aanmelden bij ons Klasbord?. Het zou fijn zijn als elk gezin
de informatie, hippe pictures en herinneringen op deze manier meekrijgt!
Words and Birds:
Groep 7 en 8 is dit jaar gestart met het Engelse online programma Words and Birds. De
leerlingen zijn in de klas al very good aan de slag gegaan. Het zou beautiful zijn als de
leerlingen dit ook thuis gaan oefenen! Words and Birds laat de leerlingen op een speelse en
adaptieve manier hun Engelse woordenschat ontwikkelen. Nice dus!

