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Nieuws vanuit obs de Posthoorn:
Op woensdag 25 januari was het voorleesontbijt in alle groepen.
In de onderbouw werd voorgelezen uit “De Kleine Walvis” door mevr. Marga Schonewille
(werkzaam bij Stichting Bijeen) en in de bovenbouw uit “Meester Jaap” door dhr. Arend
Steenbergen, ( raadslid, boer en voorzitter van SV Pesse).

Op vrijdag 27 januari was het ijsfestijn op de ijsbaan van ijsvereniging de Hoekskamp.
Net voor de dooi inviel hadden we een prachtige ochtend op de ijsbaan.
Bedankt ouderraad en meehelpende ouders!

Op maandag 13 februari kwam de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, op
bezoek bij Stichting Bijeen. De directeuren van de scholen en het bestuur hebben
interessante discussies met hem gevoerd.

Agenda
15-02 Kinderyoga kennismaking les groep 1/2
16-02 Bezoek herinneringscentrum Westerbork groep 7/8
16-02 Spreekuur jeugdarts
16-02 Gymles in “De Wenning” groep 1/2.
16-02 Bezoek “Het Erfgoed “, groep 1/2
17-02 Scholing team, alle kinderen vrij
20-02 t/m 24-02 Voorjaarsvakantie
28-02 Opening Project : Bewegen en Gezond Gedrag
Week 9, 10 en 11 Schoolbreed project :”Bewegen en Gezond Gedrag”.
01-03 Hoofdluiscontrole
01-03 Start lessenserie kinderyoga 7/8
02-03 Verwijzingsgesprekken groep 8 (leerlingen en ouders)
03-03 Scala in groep 5/6
07-03 en 10-03 Contactavonden
07-03, 14-03, 23-03 en 30-03 Meekijken ouders, inschrijven lokaal
08-03 Groep 1 /2 vrij
08-03 Vergadering leerlingraad
10-03 Scala 5/6
10-03 Bezoek “Blinkende Wilg” groep 1 t/m 4
11-03 NL Doet in groep 7/8
15-03 Nieuwsbrief
16-03 Gymles in “De Wenning”’ groep 1/2
16-03 Kijkavond Project: alle kinderen, ouders en andere belangstellenden
Uitnodiging.
Hierbij nodigen we ouders/verzorgers uit voor de 10 minutengesprekken over de
schoolvorderingen.
De gesprekken voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 vinden plaats op :
Dag
Dinsdag 7 maart
Donderdag 9 maart

Tijd
Van 15.45 tot 20.00 uur
Van 15.45 tot 20.00 uur,geldt niet voor groep 3/4 en 7)

U ontvangt het gesprekkenschema van de groepsleerkracht(en) van uw zoon/dochter
donderdag a.s. per mail.
Onderling ruilen mag. Wel graag de eventuele wijzigingen even doorgeven aan de
betreffende groepsleerkracht.
De verwijzingsgesprekken voor leerlingen en hun ouders van groep 8 vinden plaats op
donderdag 2 maart.
Maart: Meekijkmaand op de Posthoorn !
In de maand maart houden we onze meekijkdagen voor
ouders/verzorgers op dinsdagochtend 7 en 14 maart en
donderdagochtend 23 en 30 maart, steeds tussen 09.00 en 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om onder schooltijd sfeer te proeven en
even mee te kijken in de groep van uw kind.
U kunt daarvoor uw voorkeur (laten) invullen op de uitnodiging op de
deur van het lokaal. Vol is vol. We wensen u een fijn bezoekje

Even voorstellen, onderwijsassistent juf Loes:
Na de kerstvakantie ( 9 januari) ben ik begonnen in groep 1/2 als onderwijsassistent en
graag zou ik mij even willen voorstellen.
Mijn naam is Loes Geurts, ben 26 jaar oud en woon in Hoogeveen.
In 2014 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistente. Inmiddels ben ik bijna 2 jaar werkzaam
bij stichting Bijeen. Het werk als onderwijsassistente vind ik ontzettend leuk om te doen
omdat het heel gevarieerd werk is en omdat met verschillende leeftijdscategorieën werken
een uitdaging is. Binnen de Stichting Bijeen werk ik nog op 3 andere scholen. De groepen
variëren van groep 1 tot groep 6,7.
Mijn hobby’s zijn handballen, wandelen met de hond en naar musicals gaan.
Op de maandag, dinsdag en woensdagochtend en donderdag de hele dag ben ik werkzaam
in groep 1/2.
Actief Jong Hoogeveen
Vanaf nu zijn alle buitenschoolse activiteiten van de gemeente Hoogeveen gebundeld op de
website https://www.actiefjonghoogeveen.nl. Onze leerlingen hebben hierover inmiddels
voorlichting gehad in de klas.
School van de maand.
Na het succes van vorig jaar gaat zwembad de Dolfijn in samenwerking met Sportief
Hoogeveen door met de actie school van de maand in 2017! Leerlingen van onze school
mogen in de maand februari gratis zwemmen op de woensdagmiddag, zaterdagmiddag en
zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te
Hoogeveen. Op 31 januari hebben alle kinderen vrijkaartjes mee naar huis gekregen.
Attentie: In de keuken zijn nog schalen, die voor het nagerecht bij het kerstdiner zijn gebruikt.
Dus als u uw schaal mist, dan kan het zijn dat deze nog op school is.
Unicefloop
Denkt u eraan uw kind(eren) tijdig aan te melden voor de Unicefloop op 9 april?
Dat kan via het digitaal inschrijfformulier, klik op onderstaande link:
https://cascaderun.nl/inschrijven/unicef-kinderloop/ De inschrijving sluit zo gauw de
deelnemerslimiet behaald is en uiterlijk op 9 maart.
Nieuws vanuit de leerlingraad.
We vinden het geweldig in de leerlingraad, want we vinden het belangrijk dat kinderen mee
mogen beslissen. Het is ook gezellig en speciaal.
We vergaderen over: feestdagen, boeken, voorleesontbijt, koningsdag enz.
Van Daniek en Myron.
Nieuws uit groep 1/2
Het restaurant van Sil en Lis. De afgelopen weken hebben de kinderen in groep 1/2
gespeeld en gewerkt over winterkost en over het restaurant. Voor de afsluiting van dit thema
gaan we a.s. donderdagmiddag 16 februari naar het restaurant “Het Erfgoed”. De kinderen
krijgen een rondleiding door het restaurant.
Voorstelling kabouter Thijm. Afgelopen dinsdagmorgen 7 februari zijn we met de kinderen
van groep1/2 naar de voorstelling van kabouter Thijm geweest. De kinderen
hebben erg genoten van de voorstelling. De kinderen hebben veel gelachen
en soms was het ook wel een beetje spannend. De ouders die hebben
meegereden naar de voorstelling heel erg bedankt.

Schoolreis groep 1 /2
Het schoolreisje van groep 1/2 is verplaatst van donderdag 13 juli naar donderdag 6 juli
2017, dus een week eerder. Waar we met de kinderen naar toe gaan is nog een verrassing.
Nieuws uit groep 3/4
Excursie
Op vrijdag 10 maart gaan we samen met groep 1 /2 om 10 uur op excursie naar de
zorgkwekerij Blinkende Wilg aan de H. Reindersweg. Het vervoer hiervoor is inmiddels rond,
alvast bedankt! We proberen om 12.00 uur weer terug op school te zijn. (gym gaat dus niet
door)
Lekker crea
Op donderdagmiddag zijn we begonnen met het maken van vlechtmatjes. Een zeer precies
werkje (smalle vlechtrepen door het papier rijgen) en voor sommige kinderen helemaal
nieuw…vele wangen kleurden rood… We maken ze donderdag af en zullen daarna aan de
muur te bewonderen zijn!
Nieuw extra materiaal
Wat zijn we blij met al het nieuwe speelgoed in de techniekhoek. Onder
andere Stekuworld en de extra uitdagende spellen; vooral de Laser Maze
is erg populair… met spiegeltjes en schermpjes bouw je dan een doolhof
waar een echte laserstraal doorheen gaat.
Tafels
Na de voorjaarsvakantie starten we met groep 4 met een tafel poster. Iedereen die een tafel
kan opzeggen binnen 25 seconden verdient een sticker op deze poster. We starten met de
tafels van 1, 2, 5 en 10.
Klokkijken groep 4
In dit blok van rekenen herhalen we heel en half uur, kwart voor en kwart over. Nieuw is 5 en
10 minuten voor en over het hele of halve uur. We zijn hier flink mee aan het oefenen en
hopen dat de jongens en meisjes dit thuis ook doen.
Reken app
Er zijn erg veel leuke leerzame apps in omloop om kleine sommetjes (automatiseren) op een
speelse manier oefenen. Bijvoorbeeld “Rekenzee” waarbinnen gekozen kan worden voor
rekenbingo, rekenjacht en memory. Door vaak dezelfde sommen te maken worden de
antwoorden vanzelf onthouden en hier heb je altijd wat aan met rekenen!
Nieuws uit groep 5/6
Gastles Unicef: Op donderdag 16 februari krijgen de kinderen van groep 5/6 voorlichting
over het werk van Unicef. Het gaat tijdens deze voorlichting vooral over de rechten van het
kind. Als de kinderen besluiten om mee te doen aan de Unicefloop, dan weten ze in ieder
geval waarvoor ze lopen 
Yoga: Op woensdag 1 februari hebben we yoga-les gehad van juf Ciska. Het was erg fijn dat
iedereen een matje/handdoek mee had. Het was een leuke les en na afloop waren we
heerlijk in balans om ons werk te maken!

Bioscoop: Op dinsdag 7 februari zijn we naar de bioscoop geweest. We hebben hier de film
‘Operatie Noordpool’ bekeken. Poooeeehh wat was dat een spannende film! Vooral het stuk
met de ijsberen was erg indrukwekkend. Namens deze weg willen we de ouders bedanken
die gebracht en gehaald hebben 

Dramalessen: Op vrijdag 3,10, 17 maart krijgen de kinderen dramalessen in het speellokaal.
Deze lessen worden gegeven vanuit het Centrum voor de Kunsten (Scala). We hebben er
zin in!
Streetdance: Op vrijdagochtend (10 maart) krijgen de kinderen streetdance les. Het is
handig om op deze dag makkelijke kleding te dragen. We moeten ons natuurlijk wel
makkelijk kunnen bewegen tijdens het swingen.
Nieuws uit groep 7/8
GALA
Vrijdagavond 10 februari was het zo ver. Groep 8 organiseerde het ‘Gemaskerde Gala’. De
overblijfruimte werd prachtig versierd en de leerlingen kwamen in gepaste kledij chique over
de rode loper binnen. We hebben natuurlijk een potje Levend Stoelendans gedaan en er was
tijd om privé te babbelen in de VIP. Bedankt voor de leuke avond toppers van groep 8!
BELEVINGSOCHTEND
Maandag 13 februari heeft groep 7/8 en belevingsochtend in de natuur gehad. Dit werd
georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. De leerlingen mochten een ochtend
snoeien, zagen en knippen. Een mooie, frisse ervaring!
THE WIZ!
Dinsdag 14 februari heeft meester Geronimo een supervette dansles gegeven ter
voorbereiding op de musical The Wiz (16 maart). Hij heeft de choreografie van The Wiz
bedacht en op deze manier kunnen de leerlingen 16 maart lekker mee swingen.
VO GROEP 8 De VO-gesprekken van groep 8 vinden plaats op donderdag 2 maart.
Voorafgaand ontvangen de ouders het oudergedeelte van de aanmeldingsformulieren voor
de middelbare school. Deze graag ingevuld en uitgeprint meenemen. De missende
informatie (bijv. het definitieve advies) wordt in het gesprek van 2 maart ingevuld. Het is de
bedoeling dat de leerlingen aanwezig zijn bij deze gesprekken.
NL DOET! Zaterdag 11 maart gaan verschillende betrokkenen in de trend van NL Doet! aan
de slag om het lokaal van groep 7/8 te pimpen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
KLASBORD Er komen de laatste tijd wat klachten over Klasbord. Het advies is om in geval
van problemen de app opnieuw te downloaden. Vervolgens opnieuw inloggen met de code:
Z2W-SYY. Annamarieke of Sanne accepteert u vervolgens.
YOGA De Yogalessen van groep 7 en 8 gaan van start op 1 maart. In totaal zullen we 4x
een Yogales krijgen van Ciska. De volgende data volgen nog. Het zou fijn zijn als de
leerlingen gemakkelijke kleren aantrekken en een groot badlaken meenemen.

