06-12-2018

o.b.s. “DE POSTHOORN”
Oostering 4,7933 PX Pesse
telefoon: 0528-241638
e-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl
website: www.obsdeposthoorn.nl
rek.nr. NL15SNSB0941700720

Beste ouders en relaties,
Hierbij ontvangt u het nieuws van o.b.s. De Posthoorn.
Het nieuws van de groepen komt via Klasbord. Download u de Parro-app alvast?
Agenda:
10-12 t/m 14-12 Inschrijven kerstmaaltijd op de lijst naast de groepsdeur
12-12 Inzamelingsactie voedselbank: Rtv Drenthe op school
19-12 Kerstbakjes maken met alle leerlingen, graag spulletjes meegeven naar school
19-12 Kerstviering obs De Posthoorn in de Wenning van 17.00-19.00 uur
21-12 Start kerstvakantie: alle kinderen om 12.00 uur vrij
07-01 Eerste schooldag van het nieuwe jaar
07-01 t/m 18-01 Opfrissen Gouden Weken in alle groepen
10-01 Lessen brandpreventie in alle groepen
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

MR: conclusie naar aanleiding van uitkomsten ouderenquête andere schooltijden 2018
Beste Ouders,
Afgelopen maanden hebben we op verschillende manieren onderzocht of er animo is voor een continu rooster
op de Posthoorn. De MR is zich er sterk van bewust dat een eventuele invoering van het continurooster
consequenties voor u zou hebben, bijvoorbeeld met oog op uw werktijden of naschoolse opvang. Daarom zijn
we hier zeer zorgvulding mee omgegaan en hebben de belangen van kinderen, ouders, leerkrachten mee laten
wegen.
Via voorlichting in de Wenning en meerdere vragenlijsten hoopten we inzicht te krijgen in de behoeften van
ouders over het continurooster. De uitslag van de door u ingevulde enquete (31 tegen/ 17 voor) laat zien dat
een grote meerderheid GEEN behoefte heeft tot verandering.
Dit betekent concreet dat we op de Posthoorn het huidige rooster komende jaren zullen blijven handhaven.
Namens de oudergeleding van de MR van obs De Posthoorn, Victor van Leeuwen.
Kerstbrief
Sinterklaas en zijn Pieten zijn gisteren op school geweest en zij hebben alle kinderen een prachtig feest
bezorgd. We danken Sinterklaas en zijn Pieten daarvoor. Dank ook aan alle vrijwillige ouders die hier de hele
morgen op school zijn geweest om alles in goede banen te leiden!

Maar… zoals dat gaat in december… Sinterklaas is de deur uit en de kerst komt naar binnen. Een hele gezellige
en sfeervolle tijd. Om alles rondom de kerstactiviteiten goed te organiseren hebben we echter uw hulp nodig:
Tussen 10 en 14 december kunt u (laten) aangeven welke hapjes u wilt gaan maken voor de
kerstmaaltijd in de Wenning. De lijsten hangen vanaf maandag 10 december naast de deur van de
groep van uw kind(eren).
Op 12 december worden er ’s morgens goederen ingezameld voor de voedselbankactie van Rtv
Drenthe. Er is behoefte aan houdbare producten.
Op woensdagmorgen 19 december gaan we tussen 10.30-12.00 uur met alle kinderen in school
kerstbakjes maken. Zorgboerderij De Blinkende Wilg levert hiervoor het benodigde groen, fijn! We
zoeken hiervoor nog extra hulp, ongeveer 2/3 ouders per klas. Geeft u zich ook op bij de leerkracht
van uw kind?
Dit jaar vindt de viering ’s avonds op 19 december plaats in de Wenning. Thema = feestelijk!
Op vrijdag 21 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Details zijn voor u speciaal in een aparte kerstbrief gezet. U vindt deze als bijlage bij deze nieuwsbrief. Handig
voor aan het prikbord!
Ouders: we kunnen niet zonder!
Het was een roerige tijd met veel wisselingen. Maar samen hebben we de schouders eronder gezet. Het team,
de kinderen én de ouders. Het maakt niet uit wanneer je hier binnenloopt… er is altijd wel iets te doen en de
kans is klein dat er geen ouders op school zijn die onze leerkrachten helpen en ondersteunen met de gang van
zaken van alle dag. Wat hebben we gelukkig veel actieve ouders in- en buiten de school. Niet alles wat er
gebeurt is misschien even zichtbaar voor iedereen, maar ook “onzichtbare” zaken zijn erg belangrijk voor de
school! Samen staan we sterk en alle beetjes helpen. Dat is de kracht van De Posthoorn! Dank voor alle hulp en
steun voor onze mooie school!
Richtlijnen gebruik sociale media door team, leerlingen en ouders
Afgelopen tijd is ons team aan de slag gegaan met het werken volgens de Algemene Verordening
Gegegevensgebruik (A.V.G.). Deze verordening heeft een aantal flinke gevolgen voor ons als organisatie en
indirect ook voor u als ouder. U heeft bijvoorbeeld een formulier ingeleverd waarop uw toestemming is
gevraagd of beeldmateriaal van uw kind gebruikt mag worden door ons en ook voor welke doeleinden. In het
nieuwe jaar gaan we Klasbord vervangen door Parro, een communicatie-app die voldoet aan de strenge eisen
van de AVG (en waar u uw privacyvoorkeuren ook kunt aangeven/wijzigen). Er wordt u gevraagd om
beeldmateriaal van andere kinderen dan uw eigen, niet zonder toestemming via uw eigen sociale
mediakanalen te plaatsen/verspreiden. Enzovoorts…
Afgelopen week heeft een schoolbrede scan plaatsgevonden om in kaart te brengen in hoeverre wij al volgens
deze verordening werken en waar het nog beter kan/moet. Eerste indruk is dat we het helemaal niet zo gek
doen, maar definitieve rapportage hiervan is nog niet binnen.
In school zijn een aantal posters opgehangen waarop tips staan om veilig om te gaan met (gevoelige)
persoonsgegevens. Het regelmatig wisselen van wachtwoorden is bijvoorbeeld een van die tips.
Om een stuk bewustwording te creëren bij het team, de leerlingen en bij de ouders, hebben wij een stuk
opgesteld met als titel “Schoolbeleid rondom gebruik (sociale) media”. Waar “Parro” staat in dit document,
wordt nu nog Klasbord gebruikt. Dit document is ook door MR-oudergeleding besproken en goedgekeurd. U
vindt het als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Hoe zat het ook alweer… (kerst)kaartjes, afspraken
We versturen binnen onze school geen losse kerstkaartjes. Dit om teleurstellingen van kinderen te voorkomen,
die niks ontvangen. Een kaart sturen naar de hele groep mag wel!
Ditzelfde geldt ook voor uitnodigen van verjaardagsfeestjes. Graag buiten schooltijd aan elkaar versturen. We
rekenen op uw medewerking!
Spelen op het schoolplein buiten schooltijden
De Posthoorn is een school in de kom van het dorp en we zien graag dat iedereen zich welkom voelt op ons
plein. U heeft het wellicht al gelezen in het Zanddörpenneis: we zouden graag in contact komen met de groep
kinderen/pubers die in het weekend geregeld speelt/hangt op ons schoolplein. Een lange(re) vakantieperiode
staat voor de deur, inclusief alle festiviteiten rondom oud&nieuw. We willen graag kennis met hen maken en
met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zij hier wél kunnen zijn,

zonder dat het overlast geeft voor/aan anderen. Als we rekening met elkaar houden en respectvol met elkaar
en de beschikbare ruimte omgaan, moet dat mogelijk zijn! Echter moeten we dan wel weten wíe het zijn…
Gaat het over uw kind(eren), of weet u over welke kinderen het gaat, wilt u dat dan doorgeven aan onze
wijkagent Henrie Noorman: hernrie.noorman@politie.nl.
Afscheid Geert
Binnenkort neemt het team afscheid van Geert Haveman, onze vrijwilliger die hier voor zijn werkstage was op
maandag- en donderdagmorgen als conciërge. Deze stageperiode loopt tot de kerstvakantie en is dus bijna ten
einde. Geert, alvast bedankt voor je inzet en we wensen je alle goeds voor de toekomst!

