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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 via Klasbord. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging voor
Klasbord om u aan te melden voor de nieuwe groep van uw kind.
Agenda:
05-09 Hoofdluiscontrole
06-09 MR-vergadering
06-09 Schoonmaakavond groep 1-2
25-09 PeutersBijeen, van 13.00-14.00 uur voor alle 3-jarigen
25-09 OR-vergadering
27-09 Informatieavond groep 1 t/m 8
04-10 en 09-10 Omkeergesprekken groep 1 tot en met 8
22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie
26-09, 31-10, 28-11, 23-01, 27-02, 20-03, 29-05 en 19-06: vrije woensdagen groep 1-2
21-12, 07-02, 01-07 en 12-07: vrije middagen groep 1 tot en met 8 (voor zover bekend en onder
voorbehoud)
Verschijningsdata nieuwsbrief 2018-2019
03-09, 27-09, 18-10, 15-11, 06-12, 10-01, 07-02, 28-02, 21-03, 11-04, 09-05, 30-05, 20-06
PeutersBijeen
PeutersBijeen is op alle basisscholen in de gemeente Hoogeveen, voor alle 3-jarige peuters.
PeutersBijeen is voor peuters, die willen spelen en leren, samen met andere peuters. Vanaf hun 3e
jaar mogen deze kinderen zo vaak komen als ze willen. PeutersBijeen is voor iedereen en vrijblijvend!
Dit schooljaar wordt er gespeeld op 25-09, 27-11, 29-01, 12-03, 21-05 en 25-06, van 13.00-14.00 uur.
Aanmelden kan op www.bijeen-hoogeveen.nl of bij ons op o.b.s. De Posthoorn.
Welkom
In de maand september verwelkomen wij Renske Metselaar. Zij komt in groep 1 bij juf Ingrid en juf
Rianne.
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Personele situatie
We zijn blij u te kunnen mededelen dat er een onderwijsassistent is gevonden voor groep 3-4. En niet
zomaar één… het is juf Gea Lanting. Zij heeft voor de zomervakantie ook al een tijdje als
onderwijsassistent bij ons gewerkt en is daardoor een bekend gezicht voor de kinderen. Juf Gea,
welkom terug!
Op maandagochtend gymmen de kinderen van groep 3 tot en met 8 in de Wenning onder leiding van
een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dit jaar zullen deze lessen verzorgd worden door meester
Dick Zwiers. Ook meester Dick wensen wij een fijne tijd op o.b.s. De Posthoorn.
In groep 7-8 zal gedurende een groot deel van dit schooljaar meester Joost Wolting zijn eindstage
lopen, naast juf Annamarieke en juf Sanne. Deze zogenaamde LIO-stage is het laatste praktijkdeel
van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Meester Joost, welkom!
Binnenkort krijgen we te horen welke studenten nog meer bij ons op school stage komen lopen.
Per 01-09 is juf Ilona van Leuveren benoemd tot directeur, voor 3 dagen per week.
Even voorstellen

Mijn naam is Ilona van Leuveren. Ik woon in Meppel. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd en moeder van 2
kinderen (een dochter van 11 en een zoon van 14 jaar).
Vanaf 1998 ben ik werkzaam in het openbare basisonderwijs. Lesgegeven heb ik in alle groepen, wel
het meest in de bovenbouw. Daarnaast heb ik me ontwikkeld tot gespecialiseerde Daltonleerkracht,
rekenwiskundecoördinator, bouwcoördinator en het laatste jaar heb ik leidinggegeven aan een groot
team van leerkrachten als plaatsvervangend directeur op een school van ruim 270 leerlingen. Echter,
ook het werken op een dorpsschool is mij niet onbekend.
Dit voorjaar werd ik gewezen op de vacature van directeur op o.b.s. De Posthoorn. Wat mij
aanspreekt aan deze school is het feit dat het een echte dorpsschool is. Het is een openbare school
en daar is plaats voor iedereen! Ik ben een verbinder en vind het dan ook belangrijk dat we er, samen
met de ouders, voor zorgen dat we de goede dingen doen voor de kinderen. “It takes a whole village
to raise a child.”
Positiviteit en plezier staan bij mij hoog in het vaandel; het zorgt voor de juiste omstandigheden om
kinderen te kunnen laten groeien. Het geven van goed onderwijs, het zorgen voor een passend
aanbod voor alle kinderen in combinatie met het waarborgen van voldoende onderwijstijd, zorgt
voor goede resultaten. Daarbij zullen er keuzes worden gemaakt in de dingen die we doen. Goede
resultaten geven kinderen een goed gevoel en wij zijn ervoor om het proces, dat leren toch is, in
goede banen te leiden.
Daarbij geldt dat leerkrachten allemaal mensen zijn, die zich elke dag met hart en ziel inzetten om uw
kind zo goed mogelijk te begeleiden in de weg naar volwassenheid. En soms gaat er iets mis. Heeft u
goede ervaringen? Vertelt u het door! Heeft u vragen en/of kritiek, vertel het ons. Als we dat niet
weten, kunnen we er ook niets aan doen. De leerkracht is daarbij uw eerste aanspreekpunt. Vragen
staat vrij… en het lost vaak al veel onduidelijkheden op.
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Het is altijd mogelijk om na schooltijd even binnen te lopen of te bellen voor een korte vraag. Voor
vragen die meer tijd nemen, maken we graag genoeg tijd vrij tijdens een aparte afspraak.
Met veel plezier ga ik aan de slag op deze mooie school in Pesse en zet in op een goede
samenwerking met kinderen, collega’s, ouders en andere relaties binnen het dorp en haar omgeving.
Nieuw meubilair
Groep 1-2 heeft de primeur: nieuw meubilair. Het kindermeubilair van de andere groepen zal in de
loop van dit schooljaar ook worden vervangen.
Gouden weken

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas.
Om daar vorm aan te geven, starten alle groepen de komende 4 weken met “de gouden weken.”
Door middel van verschillende groepsvormende activiteiten en spelletjes, wordt er door de
leerkracht heel bewust een goed sociaal klimaat in de klas “gekweekt”. Samen bepalen wat
belangrijk is in de groep en daarover samen afspraken maken. Welk gedrag willen we juist graag
zien? We spreken verwachtingen uit. Door nu te investeren in een goed pedagogisch klimaat, kunnen
we de juiste omstandigheden creëren om kinderen te kunnen laten groeien. En een kind dat graag
naar school gaat, dat willen we toch allemaal?
Tijdens de omkeergesprekken op 4 en 9 oktober zal het welbevinden van uw kind een belangrijk
gesprekspunt zijn. We verwachten alle ouders bij deze gesprekken.
E-mail via ParnasSys
Onze nieuwsbrief willen wij in de loop van dit schooljaar gaan versturen vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys. Om geen informatie te missen, is het van groot belang dat uw emailgegevens up to date zijn. Wilt u uw meest recente/gebruikte e-mailadres doorgeven aan de
leerkracht van uw kind(eren)?
Schilderen en nieuwe screens
In de zomervakantie is een start gemaakt met schilderwerkzaamheden op o.b.s. De Posthoorn, zowel
binnen als buiten. Ondanks dat de schilders er hard aan gewerkt hebben, is het door verschillende
omstandigheden helaas niet gelukt om deze werkzaamheden binnen de geplande periode helemaal
af te krijgen. Het plaatsen van de zonneschermen is ook van deze werkzaamheden afhankelijk. Alle

NIEUWSBRIEF
partijen doen hun uiterste best om alles zo snel mogelijk in orde te maken; echter zullen we de
komende weken mogelijk nog wat overlast ondervinden van de laatste werkzaamheden.
Inleveren ouderhulplijsten
Zonder hulp van ouders zouden we een hele hoop zaken niet meer kunnen doen of voor elkaar
kunnen krijgen. Fijn om te merken dat er op deze school een grote groep ouders is die zich, in meer
of mindere mate, inzet voor de school!
Voor de zomervakantie heeft de leerkracht van uw kind u gevraagd de ouderhulplijst in te vullen en
weer mee terug te geven aan uw kind naar school. De meeste briefjes zijn weer ingeleverd, echter
nog niet van iedereen … Mocht dit voor u gelden, geeft u de lijst deze week even mee aan uw kind?
De organisatie van verschillende activiteiten kan dan ook in gang worden gezet.

