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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 vanaf nu via Klasbord.
Agenda:
16-04 Lessen van de “Knutselkeet”
17-04 Vergadering MR
18-04 groep 1/2 vrij
17-04, 18-04 en 19-04 Eindcito groep 8
19-04 en 26-04 middag, weerbaarheidstraining groep 7/8
20-04 Koningsspelen, zie programma
23-04 Leerlingraad start met “lege flessen actie”.
23-04 Kijkavond “Muziek” in groep 1 /2, 17.00 tot 18.30 uur
24-04 Vergadering Ouderraad
26-04 Vergadering leerlingraad
27-04 t/m 04-05 Meivakantie
04-05 Kinderen (en hun ouders) van groep 7/8 zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
Dodenherdenking, zie bijlage
07-05 t/m eind mei Project “Wilde Planten” in alle groepen.
08-05 100ste leerling!
08-05 Judo les groep 3/4
08-05 Ouderavond voor de ouders van groep 7/8 over de gevolgde weerbaarheidstraining.
09-05 Hoofdluiscontrole
10-05 en 11-05 Hemelvaartweekend, kinderen zijn vrij
15-05 Schoolfotograaf
16-05 Nieuwsbrief
18-05 sportdag groep 1 t/m 4 vanaf 10.30 uur
WELKOM
Op 23 april wordt Jayden Sibon 4 jaar.
Op 9 mei wordt Meike Kramer 4 jaar.
We heten Jayden, Meike en hun ouders van harte welkom op de Posthoorn. We wensen
jullie een heel fijne schooltijd!
Jayden is onze 100ste leerling en we zetten hem op 8 mei om 13.00 uur in het zonnetje!
Familie Kattouw/De Blinkende Wilg
Wat fijn dat ons schoolplein zo mooi is geveegd! Bedankt!

Personele situatie
Onze vakleerkracht Bewegingsonderwijs, Tijmen Maakal, beëindigt zijn dienstverband op
eigen verzoek bij obs de Posthoorn en obs de Zandloper per 1 mei.
Dat vinden we jammer. We wensen hem veel succes!
Meester Roy Wenderich is per 7 mei zijn tijdelijke opvolger !
Stagiaire Sanne van Veen gaat vanaf 26 april haar stage vervullen in groep 5/6.
Eieractie
De eieractie heeft het prachtige bedrag opgeleverd van €1162,30!
Bedankt alle kinderen, die zo fanatiek de eieren hebben verkocht!
Bedankt alle ouders die hebben meegeholpen met de organisatie en met het inpakken!
Bedankt alle mensen, die de eieren hebben gekocht!
Het bedrag is besteed aan: nieuwe poppenhoek voor groep 1/2, kindercoachmateriaal,
rekenspellen, tafeltennisbats en balletjes, stiften en schaakborden + schaakstukken

Nieuw meubilair voor de “huishoek” in groep 1/2

Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart was er op obs de Posthoorn te Pesse “De Grote Rekendag”.
Tijdens deze dag gingen alle kinderen vooral bezig met meetkundeactiviteiten. Het thema
was “De School als Pakhuis” en de kinderen gingen aan de slag met activiteiten die typisch
zijn voor een pakhuis: inventariseren, stapelen en verplaatsen.
Zo onderzochten ze bijvoorbeeld wat er allemaal in een verhuisdoos past. Ze maten en
bedachten hoe groot verpakkingen zijn, hoe zwaar en welke vorm de verpakking heeft. Ze
gingen na hoe je de verpakkingen goed kunt stapelen en hoe je handig kunt tellen.
De sponsor van de dozen was: Smurfit Kappa Twincorr te Hoogeveen. De Grote Rekendag
startte gezamenlijk met het maken van een bouwwerk en werd om 12 uur afgesloten met
een gezamenlijke telopdracht en presentatie.

Laatste levering EU-Schoolfruit
Week 16 (16 t/m 20 april)

Schoolvoetbal
De kinderen van de Posthoorn hebben geweldig goed en sportief gespeeld!

1e prijs

Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd voor het schriftelijk verkeersexamen! Gefeliciteerd!
Gezocht voor groep 3/4:
Grote glazen potten incl. deksel. Wie o wie?
Programma van 20 april, KONINGSSPELEN
Op vrijdag 20 april worden de koningsspelen bij ons op school gevierd.
We beginnen om half negen met een ontbijt in alle groepen.
Kunt u uw kind bestek, een bordje en kopje (voorzien van hun naam) meegeven naar
school? De kinderen hoeven deze dag geen drinken en fruit mee te nemen naar school.
Hierna gaan de kinderen de warming- up doen op het schoolplein met het lied en de dans
van “Kinderen voor Kinderen “, het lied Fitlala.
Om half tien gaan de kinderen van de onderbouw ( groep1 t/m 4) naar het speelbos bij de
Green Planet.
De kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) starten om half tien met allerlei teamspelen
op het schoolplein. De bovenbouw heeft ’s middags wel les.
We maken er samen een gezellig koningsfeest van!!

20 april: Koningsdag op de Posthoorn

Sportdag onderbouw
Op vrijdagochtend 18 mei willen wij een sportdag organiseren voor de groepen 1 t/m 4.
Wie o wie wil ons helpen met het begeleiden van een groepje kinderen?

Fancy Fair vrijdag 1 juni 2018
Op vrijdagavond 1 juni van 18.30- 20.30 uur wordt er op de obs de Posthoorn een Zomer
Fancy Fair gehouden.
Er worden die avond allerlei activiteiten georganiseerd waaronder taartenverkoop.
De fancy fair commissie is op zoek naar ouders, die ons willen helpen met de
voorbereidingen van de fancy fair en ouders die het leuk vinden om taarten voor de fancy fair
te bakken.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de fancy fair commissie: José Otten, Jacqueline Vredeveld
en Ingrid Hulzentop.
Taaltips van de maand:
Op zoek naar een leuk en geschikt leesboek voor uw zoon of dochter? Of om een kind
cadeau te geven? Op de website van “Land van Lezen” staat een speciaal
boekenfilter waar je bijv. de leeftijd van het kind, het Avi niveau en zijn/haar
interesses kan invoeren. Hierna volgen dan alle boekentips.
https://www.landvanlezen.nl/kinderboeken/zoeken
Ook heeft de Kinderboekenjuf (https://www.kinderboekenjuf.nl/) wat goede
leestips:
'Het allerbelangrijkst vind ik dat - ongeacht het leesniveau - leerlingen van
lezen gaan houden. Ook als ze er niet zo goed in zijn, zijn er genoeg
mogelijkheden om die boekenliefde aan te wakkeren. Het juiste boek
heeft maar vijf minuten nodig. Als je leerlingen zeggen dat ze "geen leuk
boek kunnen vinden" help je ze door een aantal verschillende titels te laten
zien. Ik merk het zelf ook: laat ik een boek zien, dan is er een
aantal leerlingen geïnteresseerd. Daarna lees ik de achterflap voor, dan zijn er nog meer
kinderen nieuwsgierig en als ik het eerste hoofdstuk voorlees dan volgen er nog meer.'

