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Beste ouders en relaties,

Hierbij alle nieuwtjes en data vanuit de Posthoorn.
We wensen u veel leesplezier.
Agenda:
14-11 Peuters Bijeen van 13.00 uur tot 14.00 uur.
14-11 Verwijzingsgesprekken kinderen van groep 8 en hun ouders
15-11 Eerste keer schoolgruiten.
15-11 Groep 1 /2 vrij
16-11 Vergadering leerlingraad
16-11 Vergadering OR
20-11 Informatieavond plusklas, obs de Goudvink, aanvang 19.30 uur
21-11 MR vergadering
23-11 Creatieve middag voor sinterklaasfeest. Let op: schoolbibliotheek is dit keer
donderdagochtend
24-11 Techniek groep 7/8
25-11 Intocht Sint en Pieten bij “de Wenning”
29-11 Opa en Oma Dag, zie uitnodiging
30-11 Bezoek groep 1 t/m 4 aan “Stad Van Sinterklaas”; schoolbibliotheek is voor alle
groepen op de donderdagochtend.
01-12 O.b.s. de Posthoorn bestaat 60 jaar op de huidige locatie aan de Oostering
02-12 Ophalen Oud Papier
05-12 Sinterklaasviering, middag vrij
06-12 Groep 1 /2 vrij
08-12 Toneelvoorstelling in “de Wenning”, groep 5 t/m 8
13-12 Nieuwsbrief
Wijziging kalender: kerstviering is op dinsdagavond, 19 december.

Personele situatie:
Gelukkig gaat het beter met meester Vincent. Hij is momenteel op therapeutische basis aan
het werk. Enkele ochtenden per week wordt groep 5/6 gesplitst. Groep 5 krijgt dan les van
meester Vincent en groep 6 van juf Sanneke.
Meester Youri, stagiair onderwijsassistent, is op maandag in groep 7/8 en op dinsdag en
woensdag in groep 3/4.

Op donderdagavond jl. was het teametentje: Het cadeau van de ouders op de laatste
schooldag. De besteding van het bedrag was i.v.m. ziekte van Vincent uitgesteld.
We hebben genoten van dit geweldige cadeau! Hartelijk dank!

Schoolgruiten
Ook dit jaar mogen we meedoen met de gratis fruitverstrekking, gefinancierd door de
Europese Unie. De leverancier kan echter niet garanderen dat hij op dinsdag voor 10 uur kan
leveren. Daarom hebben we besloten om de “gruitdag” te houden op woensdag, donderdag
en vrijdag. Dinsdag en donderdag waren al de verplichte fruitdagen, maar dat wordt dus nu:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Als u van mening bent dat 1 stuks fruit te weinig
is voor de ochtendpauze kunt u eventueel nog ander fruit of een boterham “met gezond”
meegeven.
Zie site www.euschoolfruit.nl, leverancier “Vitamine en Zo” voor de actuele levering.

Deze week: Woensdag: banaan, donderdag: waspeen en vrijdag: appel
Opa en oma dag
Op woensdag 29 november: Inloop tussen 09.30 en 11.00 uur, zie uitnodiging in de bijlage.
Nationaal Schoolontbijt op 7 november
Het was lekker en gezellig!
Dank je wel, Coop in Pesse!
Gedichtje van Els den Os (doorgestuurd door Thea Verkamman):

Sinterklaasviering
Op dinsdagmorgen 5 december komt de Sint bij ons op bezoek. Alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om de aankomst op het plein mee te maken.
De kinderen hoeven die ochtend geen drinken en fruit mee te nemen naar school.
Kunt u uw zoon/dochter deze ochtend een extra tas meegeven voor de sint spulletjes?
‘s Middags zijn alle kinderen vrij van school.

Fancy Fair
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die willen plaats nemen in de fancy fair
commissie.
Wij (José Otten en Ingrid Hulzentop) vergaderen drie keer per schooljaar en organiseren
naast de eieractie één keer per jaar een activiteit op school.
U kunt zich aanmelden bij juf Ingrid.(i.g.j.hulzentop-vandersleen@bijeen-hoogeveen.nl).

Stad van Sinterklaas
Groep 1/2 en groep 3/4 gaan donderdagmiddag 30 november naar de Stad van Sinterklaas
in Hoogeveen.
Wij zoeken nog ouders die met ons mee willen rijden naar Hoogeveen
We vertrekken om 12.50 uur van school en zijn om 15.00 uur weer op school.
U kunt zich opgeven voor het rijden bij juf Ingrid(i.g.j.hulzentop-vandersleen@bijeen.nl).De
kinderen van groep 1/2 en groep 3/4 kunnen deze dag overblijven. Kunt u uw zoon/dochter
die donderdag een stoelverhoger mee geven naar school.
Terugblik van de vorige leerlingenraad
We hebben het in de leerlingenraad gehad over ideeën voor de laatste schooldag, Posthoorn
Got Talent, koningsspelen, voorleesontbijt, verjaardagkaarten uitzoeken en nog veel meer.
Maar wat vonden we ervan? Wij vonden het wel leuk want je mocht meedenken en je mag
wat doen voor de school.
Alle andere kinderen van school kunnen met de leerlingenraad meedenken door hun
voorstellen in de ideeënbus te doen. Bij elke vergadering worden de briefjes gelezen.
Na een vergadering gingen we in de groepen vertellen over wat we besproken hadden.
Myron en Mikai.
Nieuws uit groep 1/2
Scala
Op de dinsdagmiddagen krijgen de kinderen uit groep 1/2 vier keer muziekles van Scala.
Vorige week dinsdag hebben de kinderen de eerste les gehad en ze hebben met veel plezier
gezongen en op muziekinstrumenten gespeeld.
De taaltas “Tim op de tegels”.
Kunt u uw zoon/dochter voor 17 november de taaltas meegeven naar school ?
Hopelijk hebben de kinderen met dit boek veel (voor)leesplezier thuis gehad.
Nieuws uit groep 5/6
Gymles op de vrijdag
De afgelopen weken hebben de kinderen gymles gehad van juf Nicky. Vanaf deze week
komt meester Ramon gym geven.
Lootjes trekken voor 5 december
Vrijdag de 17e krijgen de kinderen hun lootje mee naar huis om daar in te vullen.
De maandag daarna gaan we de lootjes trekken en maken de kinderen voor hun lootje een
surprise en een gedicht. De komende weken krijgen de kinderen ook les in het schrijven van
verschillende gedichten.

Nieuws uit groep 7/8
Lootjes trekken.
Vrijdag de 17e krijgen de kinderen hun lootje mee naar huis om het daar in te vullen.
De maandag daarna gaan we de lootjes trekken en maken de kinderen voor hun lootje een
surprise en een gedicht.
Er zijn 2 leerlingen getrokken die mini-Sint/Piet zijn. Deze twee leerlingen krijgen nog een
brief mee met aanvullende informatie.
Techniek.
Op vrijdag 24 november gaat groep 7/8 op de fiets naar techniek. Dit keer komt het thema
“hout” aan bod op het Mr. Harm Smeenge. We vertrekken rond half 12 vanaf school en de
les duurt tot ongeveer 14.00. Trekken jullie niet je beste kleren aan?

We hebben die dag dus geen gym.
MediaMasters Game..
Op vrijdag 17 november start groep 7/8 met de MediaMasters Game. Dit spel duurt 5 dagen
lang waarbij we elke lesdag één uur klassikaal besteden aan onderwerpen als games,
virtualy reality, cyberpesten, vloggen en drones.
De speldag start met een les op het digibord.
Daarna gaan de leerlingen in de klas aan de slag met MediaMissies: vragen en opdrachten.
Thuis kunnen de leerlingen extra jokers verdienen door extra opdrachten te maken. De finale
van het spel is op 24 november. Je kunt alleen de finale halen als je alle missies gespeeld
hebt.
Toneel..
Op vrijdagmiddag 8 december gaat groep 5 t/m 8 naar de voorstelling van het ‘Vrolijke
Koppel’ in De Wenning. Dat betekent dat we dan geen gym hebben. Verdere informatie volgt
nog.

