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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 Parro. Foto’s komen voorlopig ook nog via Klasbord.
Agenda:
07-02 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij ivm studiemiddag leerkrachten
07-02 Nieuwsbrief komt uit via Parro (en deze keer ook nog via ParnasSys)
11-02, 12-02 en 14-02 oudergesprekken
15-02 Laatste dag om de oudertevredenheidspeiling in te vullen
16-02 t/m 24-02 Voorjaarsvakantie
15-03 Onder voorbehoud: landelijke onderwijsstaking, Posthoorn mogelijk dicht
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
Parro-app voor AVG-proof oudercommunicatie

Eind januari hebben we de overstap naar de Parro-app gemaakt. De oudercommunicatie zal in het vervolg zo
veel mogelijk via Parro verlopen.
Foto’s komen voorlopig nog via Klasbord. We zijn ons aan het beraden of de nieuwsbrief in de huidige vorm
volgend schooljaar nog verschijnen zal. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.
Een van de eerste zaken die u gevraagd is, is het via de app aangeven wanneer u voor het rapportgesprek van
uw kind(eren) op school komt. We verwachten hierbij alle ouders. Na afloop van dit gesprek krijgt u het rapport
van uw kind mee naar huis.
Heeft u uw beschikbaarheid nog niet aangegeven? Wilt u dat dan nog zo spoedig mogelijk doen? U heeft
hiervoor nog de tijd tot donderdagavond 7 februari 23.59 uur. Daarna sluit de inschrijving.
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en schooladviesgesprekken groep 8
- De rapportgesprekken van groep 2 tot en met 6 vinden plaats op dinsdag 12 en donderdag 14
februari, met de eigen leerkrachten.
Vanwege de langdurige afwezigheid van juf Sanne en juf Annamarieke in groep 7-8, de rol van meester Vincent
en invaljuf Carina in dit geheel in combinatie met de re-integratie van juf Sanne, zit het voor groep 7 en 8 wat
ingewikkelder in elkaar.

-

De rapportgesprekken van groep 7 vinden plaats op maandagmiddag 11 februari en donderdagmiddag
14 februari. Deze gesprekken worden met u gevoerd door juf Carina. Juf Sanne is daarbij ook
aanwezig.
De schooladviesgesprekken van groep 8 vinden plaats op maandagmiddag- en avond 11 februari. Deze
gesprekken worden gevoerd met juf Sanne en meester Vincent. Groep 8 krijgt na afloop wel het
rapport mee, echter zal het gesprek niet over dit rapport gaan maar over het schooladvies.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 8 ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Lerarentekort: graag een plan B bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht!
De problemen in het onderwijs met betrekking tot vervanging nemen zienderogen toe. Regelmatig
verschijnen er in de media berichten hierover. De AVS roept schoolleiders op om deze week (4-8 februari)
de problematieken kenbaar te maken bij de samenleving door geen vervanging te regelen bij ziekte. Wij
onderschrijven de problematieken in het onderwijs, maar ondersteunen deze actie zoals voorgesteld niet.
Dat betekent dat we ook deze week ons uiterste best hebben gedaan en blijven doen om, mocht er ziekte
zijn op school, vervanging te realiseren. Doordat parttime werkende collega’s bijspringen en/of
onderwijsassistenten kunnen ondersteunen, lukt het ons tot nu toe nog steeds om niet in de situatie te
komen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Maar dit houdt een keer op…
We hopen dat we zonder acties zoals genoemd door de AVS, deze vervangingsproblematiek toch duidelijk
hebben kunnen uitleggen. De kwaliteit van het onderwijs loopt op deze manier averij op.
Binnen onze overkoepelende stichting Bijeen en binnen onze scholen van het Buitencluster (Pesse,
Tiendeveen, Nieuwlande, Hollandseveld en Elim) is het regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Ook in
de laatste MR-vergadering is dit punt uitgebreid aan de orde geweest. Op clusterniveau is er een
stappenplan opgesteld. Dat ziet er als volgt uit:

Schoolcriteria van obs De Posthoorn zijn als volgt:

-

Als er inval beschikbaar is zal een van de collega’s of de directeur de groep opvangen tot de invaller op
school is. De directeur en interne begeleider verzorgen geen inval bij ziekte, mocht er geen inval
beschikbaar zijn.
- Wij willen graag ons personeel dat er wel is, zo vitaal mogelijk houden. We hebben op de Posthoorn te
maken met grote groepen, invaller in de bovenbouw, een LIO-student in groep 5/6 en naast een
invaljuf in groep 7/8 ook een re-integrerende juf in groep 7/8. Dat maakt het splitsen/combineren van
een groep over 2 of 3 andere groepen geen optie is. De werkdruk en belasting voor onze mensen
wordt dan nóg hoger. De onderwijskwaliteit neemt dan in de groepen waarover kinderen verdeeld
worden óók af, waardoor er nog méér kinderen de dupe worden van de situatie. Groepen
splitsen/combineren zullen we dan ook niet doen.
- Mocht er geen inval beschikbaar zijn, dan wordt per situatie worden bekeken of op dagen dat er
onderwijsassistenten aanwezig zijn (dinsdag, woensdag en donderdag) mogelijkheden zijn om de
groep een dag(deel) op te kunnen vangen. Op maandag en vrijdag kan dat sowieso niet, omdat er
geen mensen “over” zijn. Er ligt een noodprogramma klaar om een groep enkele uren mee op te
kunnen vangen; van het geven van onderwijs kan dan geen sprake zijn.
- Als opvangen op school niet voor een hele groep gerealiseerd kan worden, zit er voor ons niets anders
op om de klas naar huis te sturen. Via Parro en e-mail zullen we de betreffende groep(en) dan
informeren. In geval van langdurige ziekte van een leerkracht, zullen we de groepen die naar huis
gestuurd worden rouleren, om te voorkomen dat een bepaalde groep leerlingen en hun ouders
onevenredig zwaar getroffen wordt.
Het mag duidelijk zijn dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs ernstig onder druk komt te staan.
Noodzakelijke bijscholingen van team(leden) zullen op termijn mogelijk moeten worden uitgesteld, omdat
er geen vervanging mogelijk is. Hiermee wordt het onderwijs nog verder uitgehold.
We zien het allemaal graag anders, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Helaas ziet het
er nog niet naar uit dat er op korte termijn een goede oplossing wordt gevonden voor het groeiende
invallerstekort. We hopen op uw begrip.
Het is voor u raadzaam om vast een plan B klaar te hebben liggen. Waar kan uw kind naar toe, als er geen
juf of meester voor hem/haar beschikbaar is en er op school geen opvang mogelijk is? En op welke dagen
kunt u zelf misschien ook andere kinderen opvangen als de nood aan de man is? Wij vragen u daar alvast
over na te denken, zodat er in zo’n geval snel gehandeld kan worden.
Vooraankondiging onderwijsstaking vrijdag 15 maart
U heeft er in de landelijke pers vast al iets van gehoord; op 15 maart zal er mogelijk een grote staking
plaatsvinden in het onderwijs. Niet alleen op de basisscholen, maar van basisschool tot en met de
universiteiten. En alles wat daar tussenin zit.
Staken is een individueel recht van elke werknemer. Ieder is ook vrij om daar wel of geen gehoor aan te
geven. Deze individuele keuzes daarin worden gerespecteerd.
Er zal geen vervanging worden ingezet wanneer mensen besluiten te gaan staken. Het is, om allerlei
redenen, goed mogelijk dat ook (een aantal) leerkrachten van de Posthoorn zich bij deze staking
aansluiten. We willen u op voorhand vragen er rekening mee te houden dat er vrijdag 15 maart gestaakt
wordt. Wanneer daar meer duidelijk over is, wordt u hierover geïnformeerd in een aparte brief.
Decor bouwers en/of creatievelingen gezocht!
Namens onze stichting Bijeen zijn we op zoek naar enkele ouders die willen helpen met het bouwen van
het decor van…. Het theaterstuk waar o.a. meester Vincent en juf Rianne al stiekem voor aan het oefenen
zijn! Dit zal op 22 mei in De Tamboer vertoond worden. Meer info daarover volgt uiteraard nog. Maar wat
nu erg belangrijk is, is het werven van enthousiaste mensen die de komende maanden willen helpen…?
Aanmelden mag via r.rosendal@bijeen-hoogeveen.nl
Techniek- en beeldend onderwijs
Op 24 januari hebben we een start gemaakt in alle groepen met de nieuwe lessen voor onze doorlopende
leerlijn techniek in combinatie met ons beeldend onderwijs. Het is een van de zaken die we in het kader
van Talentontwikkeling wilden realiseren als team.
Van groep 1 tot en met 8 worden de volgende technieken elk leerjaar aangeboden: buitenmaterialen –
electra – hout – kosteloos materiaal – metaal. Omdat we halverwege het jaar zijn gestart, wordt dit
lopende schooljaar een keuze gemaakt uit 3 van deze 5 onderdelen. De Knutselkeet zal hier telkens bij de

start van een nieuwe techniek aanwezig zijn. De start bij groep 1-2, in april bij groep 5-6 en in juni bij groep
3-4. Daarnaast blijft groep 7-8 ook nog steeds deelnamen aan de techniekmiddagen op locatie bij RSG
Wolfsbos in Hoogeveen.
Overblijven: voorwaarden
Elk kind op de Posthoorn is welkom bij het overblijven. Voorwaarde is dat u als ouder/verzorger eens in de
zoveel tijd meedraait als pleinwacht in het schema van het overblijven.
Wilt u goed kijken wanneer u aan de beurt bent en zorgen dat u (of iemand anders) er op dat moment ook
daadwerkelijk bent? Als u niet kunt op het moment dat u bent ingeroosterd, dient u zelf voor vervanging
te zorgen.
Als u niet bent verschenen voor uw pleinwachtbeurt, terwijl u wel werd verwacht, zal er contact met u
worden opgenomen. In de regelementen staat dat na de 2e keer afwezigheid, de toegang tot het
overblijven van uw kind kan worden ontzegd. Anders gezegd: uw kind is dan niet meer welkom bij het
overblijven. Zo ver laat u het niet komen… toch?
Oudertevredenheidspeiling: WMK vragenlijst veiligheid voor ouders
Vorige week is er een e-mail naar alle gezinnen gestuurd, met daarin een link voor het invullen van een
ouderenquête. Een deel van onze ouders heeft deze vragenlijst al ingevuld, fijn! Als u dat nog niet heeft
gedaan, heeft u tot volgende week vrijdag, 15 februari, de tijd om deze vragenlijst in te vullen. De
uitkomsten van deze enquete zullen ook in de MR besproken gaan worden.
Ook de leerlingen van groep 5 tot en met 8 zullen na de voorjaarsvakantie hierover bevraagd gaan worden.
Oversteken
We merken dat niet iedereen oversteekt bij de vaste oversteekplek van de Posthoorn. Op deze plaats
staan (meestal) Klaarovers klaar om de kinderen te helpen oversteken. Denkt u hier weer even aan en wilt
u dit ook weer even met uw kind(eren) bespreken?
Verkeersbrigadier/oversteekouders gezocht
Op dinsdag om 12.00 uur en op donderdag om 15.00 uur kunnen we nog een extra verkeersbrigadier
gebruiken! U kunt zich aanmelden bij onze verkeersouder Maya Mastwijk of bij juf Ilona.
Unicefloop Hoogeveen 14 april 2019
Op zondag 14 april wordt voor de kinderen van Hoogeveen en omstreken weer een Unicef-loop
georganiseerd. Deze loop vindt voorafgaand aan de Cascaderun plaats. Helemaal onderaan deze
nieuwsbrief staat de uitnodiging met daarin informatie voor onze leerlingen. Ook vindt u hier de
aanmeldlink.
Uitnodiging voor ouders/verzorgers en leerkrachten om namens Bijeen deel te nemen aan de BijeenCascaderun 14 april
Op zondag 14 april is de 13e editie van de Hoogeveense Cascaderun. Bijeen vindt dit een mooie
gelegenheid om wederom aan Hoogeveen te laten zien dat wij een sportieve, vitale organisatie zijn.
Voorgaande jaren liepen ouders en personeelsleden al mee, en ook dit jaar kijken er weer naar uit om
gezamenlijk voor Bijeen te lopen. Uiteraard ontvangt u het unieke Bijeen-Cascaderun shirt.
Naast dat wij hierbij personeelsleden weer oproepen om te lopen, stellen wij het uiteraard bijzonder op
prijs als u als ouder/verzorger weer mee wilt lopen voor Bijeen.
Hoe aan te melden:
1. Inschrijven kan via www.cascaderun.nl, de inschrijfkosten worden vergoed door Stichting Bijeen.
2. Vult u daarna het aanmeldingsformulier op de website van Stichting Bijeen www.bijeen-hoogeveen.nl
in.
3. U ontvangt een bevestiging van de Bijeen-Cascaderun-commissie, evenals een uitnodiging voor de
Bijeen-Cascaderun Meeting op maandag 8 april van 18.30-19.30 uur bij OBS het Rastholt.
Tijdens deze meeting ontvangt u uw shirt en kunt u het declaratieformulier invullen om de inschrijfkosten
vergoed te krijgen. Uiteraard zijn uw, met de Unicef-loop meelopende kinderen, ook van harte

uitgenodigd om met u naar deze meeting te komen. Zij kunnen deelnemen aan een uitdagende
kindertraining.
Wij zien jullie aanmeldingsformulieren graag tegemoet en zien jullie heel graag op maandag 8 april om
18.30 uur bij OBS het Rastholt!
Graag tot ziens! Bijeen-Cascaderuncommissie

Sportief
daagt jou
uit!!
Hallo Bijeen-kanjers!!
Op zondagmorgen 14 april 2019 is er weer een Unicef Kinderloop in
Hoogeveen.
Kinderen van bijna alle basisscholen in Hoogeveen doen daar aan mee. Dit
onderdeel van de Cascaderun is de grootste Kinderloop voor Unicef in ons
land.
Wij willen alle kinderen van Bijeen ook uitdagen om mee te doen. Ook jou
en je klasgenootjes. Als echte kampioenen lopen jullie dan tussen het
juichende publiek. Je gaat steeds onder de officiële startpoort van de
Cascaderun door en aan de kant staan ouders, broertjes en zusjes, opa’s en
oma’s en allemaal andere mensen
om jullie aan te moedigen.
Unicef vraagt je om vooraf zoveel mogelijk mensen te vinden
die jouw rondjes die je loopt gaan sponsoren.
Daarmee steun je Unicef, die met dat geld veel kinderen in
noodsituaties kan helpen.
Een mooi doel voor een sportieve uitdaging toch?

Doe jij ook mee? Ja? Ge-wel-dig!!

Misschien heb je je al aangemeld, helemaal
!!!
Heb je dat nog niet gedaan dan kunnen je ouders dat hieronder doen.

hier aanmelden
Alle kinderen van de basisschool kunnen meedoen.
Denk er aan, je kunt je aanmelden t/m 14 maart.
Het is de bedoeling dat je bij je opgave aangeeft op welke school je zit. Dat zie je vanzelf op de
site. Staat jouw school er niet bij, kies dan voor “andere school” en vul eronder de schoolnaam in.
De sponsorformulieren en andere informatie krijg je dan via jouw eigen school.

En omdat we het

fan-tas-tisch vinden dat je mee doet,

hebben we voor jou straks een Bijeen-verrassing.
En, als (een van) je ouders ook meedoen, kun je met hen mee naar de
speciale
Bijeen-Cascaderun-meeting op 8 april van 18.30 – 19.30 uur bij OBS Het
Rastholt.
Daar houden we samen een sportieve en gezellige oefen-kinderrun.
Belangrijk voor de ouders/verzorgers: inschrijven en de begeleiding tijdens de
Unicefloop is voor eigen verantwoordelijkheid van de ouders. U krijgt bericht over
de starttijd van uw kind(eren) en u wordt verzocht op tijd bij de startplaats te
zijn.

Tot ziens op 8 en 14 april
allemaal!!!
Gezond idee: februari
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u weer twee gezonde tips voor ontbijt (berenbroodjes) en lunch
(puzzelbammetje), bij elkaar gezocht door JOGG (Jongeren op gezond gewicht) en Sportief Hoogeveen.
Kijk voor meer leuke ideeën over gezonde voeding op www.voedingscentrum.nl

