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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.
Agenda:
07-01 t/m 18-01 Opfrissen Gouden Weken in alle groepen
10-01 Lessen brandpreventie in alle groepen
14-01 Start afname CITO-M toetsen groepen 2 t/m 8
15-01 MR en OR vergadering
18-01 Doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) of u de nieuwsbrief uit ParnasSys goed ontvangt
22-01 Leescirkel groep 3-4 en groep 5-6
22-01 Gastles leespromotie in groep 1-2
23-01 t/m 02-02 Nationale Voorleesdagen
24-01 Voorleesontbijt alle groepen
25-01 Downloaden Parro-app op uw mobiele telefoon; u krijgt een uitnodiging met instructies om Parro in te
stellen.
25-01 Leesfeest in de Bieb tussen 15.00-17.00 uur, instuif voor kinderen van 0-6 jaar
28-01 t/m eind maart Leesvirus groep 5-6. Week van de Poezie.
29-01 groep 3/4 voorstelling IVN “Nico met zijn kliko”.
05-02 Start LIO-stage meester Joost in groep 5-6 op di-woe-do
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)
12-02 en 14-02 oudergesprekken
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
De Gouden Weken op herhaling
De Posthoorn staat voor waardeNvol onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen pas echt tot bloei komen
als ze prettig naar school gaan. Om dat te kunnen bewerkstelligen, vinden we het van groot belang om goed
met elkaar om te gaan. Gedragslessen dus. Zelf het goede voorbeeld geven. Respect voor elkaar en de
omgeving. Leren samenwerken, verantwoordelijkheid geven aan de kinderen waar dat kan. Vertrouwen geven
aan kinderen. De teugels aantrekken als de situatie daar om vraagt. Positieve gedragsafspraken maken en
nakomen. Samen zorgen voor een school waar niet gepest wordt. En waar kinderen weten wat ze moeten doen
op het moment dat het wel gebeurt.
Een flink aantal activiteiten van de Gouden Weken, zoals die aan het begin van het schooljaar zijn aangeboden,
worden herhaald. Nieuwe, groepsvormende activiteiten zullen de eerste 2 schoolweken van januari ook aan
bod komen. Zo creeëren we samen een veilig schoolklimaat, zodat de omstandigheden waarbinnen geleerd kan
worden, voor elk kind op school zo optimaal mogelijk zijn.

CITO-toetsen
Zoals altijd in januari, vinden er vanaf volgende week maandag, 14 januari, CITO-toetsen plaats voor de
kinderen van groep 2 tot en met 8. Deze toetsen zijn niet gebonden aan een methode. Het zijn genormeerde
toetsen, dat houdt in dat we onze resultaten kunnen vergelijken op landelijk niveau met scholen met een
vergelijkbare populatie. De toetsen worden in de klas door de leerkrachten van onze school afgenomen.
Belangrijk voor ons is om te kijken op individueel niveau of uw kind voldoende is gegroeid en hoe het zich
ontwikkelt op het gebied van rekenen en taal.
U hoeft hiervoor niets bijzonders te doen met uw kind. We verwachten de kinderen, net als anders, gewoon
uitgerust en op tijd op school.

Parro-app voor AVG-proof oudercommunicatie

Komende maand willen we de overstap gaan maken naar het communiceren via de Parro-app. Om de
koppeling tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat wij uw meest recente e-mailadres(sen) in ons
administratiesysteem ParnasSys hebben staan. Dit kunt u heel makkelijk zelf controleren; u ontvangt op dit emailadres ook onze nieuwsbrief. Kijkt u hiervoor eventueel ook in uw Spambox? Ontvangt u op uw e-mailadres
onze nieuwsbrief niet, dan kloppen uw gegevens niet helemaal en is er een aanpassing nodig.
Benodigde actie door u als ouder:
Wilt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) of u de nieuwsbrief wel/niet ontvangt via email, uiterlijk vrijdag 18 januari. Ook als alles goed wordt ontvangen graag even doorgeven!
Wilt u, alléén als er gegevens moeten worden aangepast, uw meest recente e-mailadres(sen)
doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) en daarbij vermelden of het het e-mailadres van vader
of van moeder is?
Wilt u uiterijk 25 januari de Parro-app downloaden op uw mobiele telefoon?
Na 25 januari ontvangt u via ParnasSys met daarin een link en instructies hoe u uw app verder kunt
instellen.
Vanaf 7 februari zal de communicatie gaan verlopen via Parro. In de nieuwsbrief van 7 februari zullen de laatste
berichten omtrent Parro staan.
Voorleesontbijt 24 januari 2019.
De Nationale Voorleesdagen 2019 worden op woensdag 23 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt
en duren tot en met 2 februari. Het Prentenboek van het Jaar 2019 is Een huis voor Harry van Leo Timmers
Op donderdag 24 januari is het weer tijd om aandacht te schenken aan het voorleesontbijt hier bij ons op De
Posthoorn. Zouden alle kinderen hun eigen ontbijt en drinken mee willen nemen naar school? Tijdens het
ontbijt worden de kinderen voorgelezen.
Leesfeest op 25 januari
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk plezier in lezen, voorlezen en leren lezen is. Onze school
besteed hier in januari ook weer extra veel aandacht aan!
Op 25 januari organiseert de bibliotheek in Hoogeveen van 15.00-17.00 uur een leesfeest voor kinderen van 06 jaar. Gratis! Gaat u ook met uw kind(eren) naar toe?

Versierouders
Na kerst is het altijd een beetje saai… toch? Nou, op de Posthoorn niet, heeft u al gezien hoe onze
versierouders de school weer mooi in winterse sferen hebben aangekleed? Stap gerust binnen om te komen
kijken.
Workshops van het dorpscollege in Pesse
Begin van 2019 starthet Dorpscollege van Pesse weer, met veel leuke workshops voor kinderen. Kinderbingo,
aquarelschilderen voor kinderen en het werken met speksteen! In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je er veel
meer informatie over. Geef je snel op via www.dorpscollegepesse.nl.
Hoofdluisvrij!
Elke woensdagmorgen ná een vakantie zijn onze luizenouders aanwezig op school om alle aanwezige kinderen
te checken op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Vaak is het raak, deze keer echter goed nieuws. Obs
de Posthoorn is op woensdag 9 januari hoofdluisvrij! Opnieuw dank aan deze groep ouders, die toch elke keer
weer een tijdrovende klus op zich nemen.
Dit willen we natuurlijk graag zo houden… Blijft u uw kind regelmatig controleren op de aanwezigheid van
luizen/neten?
Nieuws uit groep 1/2
Op vrijdagmorgen 18 januari gaan de kinderen van groep1/2 naar een voorstelling ”Wat is er mis met mijn
vis?”in Noordscheschut.
De voorstelling begint om 10.45 uur tot 11.30 uur. Kunt u uw zoon/dochter deze ochtend een stoelverhoger
meegeven naar school?

Actie tegen kindermishandeling
Kinderen van christelijke basisschool ’t Kofschip uit Hoogeveen hebben de afgelopen weken in samenwerking
met de Gemeente Hoogeveen en Ambiqu twee posters tegen kindermishandeling ontworpen. Zij willen het
liefst dat het goed gaat met alle kinderen in Hoogeveen en omgeving. Daarom zouden zij ook graag willen dat
kinderen weten wat ze moeten doen als het niet zo is… Hun boodschap: “Praat erover!”
Deze posteractie is een vervolg op het meedoen aan de kindergemeenteraad in 2017. Afgelopen woensdag
kwam één van de betrokken leerlingen persoonlijk een toelichting van deze actie geven aan juf Ilona. De
posters hangen inmiddels in de gangen bij ons op school. De kinderen van ’t Kofschip hopen natuurlijk ook dat
dit bijdraagt aan een goed thuis voor elk kind. En als openbare basisschool De Posthoorn sluiten we ons daar
volledig bij aan!

Schoolbibliotheek
Op de Posthoorn hebben we de beschikking over een prachtige schoolbieb. Dat is zeker niet op alle scholen het
geval en we zijn er dan ook erg blij mee! Een van de voorwaarden om zo’n schoolbieb binnen onze muren te
krijgen én te houden, is dat alle leerlingen wekelijks een boek lenen om te gebruiken op school EN een boek
lenen om thuis te lezen. Met het inschrijven van uw kind bij ons op school, gaat u ook akkoord met de
afspraken die hieromtrent gelden. Misschien zijn die niet voor iedereen (meer/helemaal) duidelijk, vandaar dat
we het in deze nieuwsbrief herhalen.
Schoolafspraken rondom de bieb:
Graag elke donderdagochtend om 8.30 uur de biebtas inclusief het geleende boek inleveren in de
eigen klas. In de loop van de ochtend worden namelijk het bezoek aan de bieb voorbereid en worden
de geleende boeken al ingenomen.
U bent als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het geleende boek en de tas. Wilt u er voor
zorgen dat alle boeken elke week weer meegegeven worden naar school? Kwijtgeraakte boeken
leveren de school boetes op…
Mocht er per ongeluk een boekenlegger mee naar huis gekomen zijn, wilt u die dan z.s.m. weer
meegeven naar school?
Ten slotte willen we als team nog uitspreken ontzettend blij te zijn met onze biebvrijwilligers! Dankzij hen
kunnen alle kinderen weer nieuwe boeken lenen en dat is ontzettend fijn!

Ter informatie, voorlichting Balans: Dubbel bijzonder; hoogbegaafdheid en....?
Oudervereniging Balans is een vereniging van ouders van kinderen die moeilijkheden ondervinden in hun
ontwikkeling. Wij zijn een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van ouders en kinderen. We
zorgen voor een lobby in Den Haag, verstrekken informatie aan ouders en belangstellenden en organiseren
activiteiten voor leden en niet leden. Kijk voor meer informatie over Balans op: www.balansdigitaal.nl .
Hoogbegaafdheid komt vaak voor in combinatie met andere problemen in de ontwikkeling van kinderen.
Daarom komt Saskia van Bruinessen, specialist hoogbegaafdheid, hierover vertellen. Het belooft een
interactieve en interessante lezing te worden, waar ook gelegenheid is om vragen te stellen en ervaringen uit
te wisselen. De lezing zal worden gegeven op 22 januari in wijkcentrum de Componist in Assen (Paganinilaan
15). We starten om 20.00 uur. Entree voor Balansleden / studenten : € 5, - met kortingscode. Niet leden
betalen € 7,50. Prijzen zijn excl. servicekosten.

Toekomst van de sportzaal in de Wenning
Tijdens het Politiek Café in het voorjaar van 2018, bedoeld om als platform te dienen voor een openbaar debat
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, werd er door de aanwezige politici op een aantal stellingen
gereageerd. Ook werden er toezeggingen gedaan door de politici aan de hand van een Ja/Nee vragenronde. De

vraag of Pesse ook een sporthal zou moeten krijgen werd door allen met Ja beantwoord. Dit is de basis geweest
om een initiatief te beginnen om te komen tot de realisering van een sporthal voor het dorp Pesse.
Op woensdagavond 21 november is er hierover in de Wenning een bijeenkomst geweest, waarbij verschillende
belanghebbende partijen van de sportzaal aanwezig waren. Ook obs de Posthoorn was hier vertegenwoordigd.
Volgende week woensdagavond, 16 januari, vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats.
Herhaalde oproep: Talentontwikkeling!
Er hebben zich inmiddels een aantal ouders gemeld, echter hopen we u te inspireren om ook te komen helpen en zo samen
de talenten van onze kinderen “aan” te zetten!

Dit schooljaar richt o.b.s. De Posthoorn zich op 2 speerpunten
Waarde(n)vol onderwijs
Talentontwikkeling
Binnen het waarde(n)vol onderwijs willen we graag ouders, het dorp en school met elkaar verbinden. Immers:
“It takes a whole village to raise a child”.
We vinden het belangrijk om de talenten van leerlingen, maar ook die van leerkrachten te (blijven)
ontwikkelen. Leren van en met elkaar… Als team zijn we aan het brainstormen geslagen over hoe we dit willen
gaan vormgeven en we zijn over het idee erg enthousiast. Hopelijk u ook, want uw talentenhulp is hierbij
onmisbaar! Heeft u een bijzonder talent, of kent u iemand met bijzondere talenten, of heeft u connecties met
bedrijven/instanties (in de buurt van Pesse) die bij ons op school gedurende 2 of 4 weken (kostenloos)
workshops zou willen geven, schroom dan niet om u aan te melden. v.mennenga@bijeen-hoogeveen.nl
Minder DMT
Er is de laatste tijd in het nieuws best veel gesproken over het afnemen van leestoetsen. Wij hebben besloten
vanaf dit schooljaar de DMT toets (3x 1 minuut zo veel mogelijk woordjes lezen) alleen nog in de groepen 3 en
4 af te nemen. En bij sommige kinderen bij twijfel in de hogere groepen. In de periode van groep 3/4 dat je
leert lezen is de DMt toets, naast de Avi toets en onze individuele leestoetsen na elke kern van Veilig Leren
Lezen, een manier om de vorderingen van onze leerlingen te volgen. En kunnen we extra hulp of uitdaging
bieden aan kinderen die afwijken van het groepsgemiddelde of onze verwachting.
We vinden het onjuist om lang te ploeteren om ze te leren snel te lezen. We vinden het belangrijk de kinderen
GEWOON te leren lezen. Snel hardop lezen is helemaal niet functioneel is. Dit is alleen nuttig voor de notaris.
We denken ook dat gewoon lezen de leesmotivatie en het begrijpend lezen ten goede kan komen; lekker
genieten van het verhaal en ook begrijpen wat daarin gebeurt. Bovendien hebben we de ervaring dat de DMT
zoals die nu wordt gebruikt voor sommige kinderen stressvol is en bovendien geen bijdrage levert aan de groei
van de kinderen.
Leestips voor deze maand:
Het prentenboek van het jaar: Een huis voor Harry, van Leo Timmers.
Een strip is ook lezen! Kruip lekker op de bank met bijvoorbeeld een Donald Duck
(Junior). De plaatjes helpen om het verhaal beter te begrijpen. Papa of mama leest dan
ook lekker een tijdschrift. Momentje van ontspanning én…oud geleerd is jong gedaan.
Kinderen van ouders die lezen, worden zelf ook betere lezers!

Van onze sportfunctionaris Stefan Freriks
Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te Hollandscheveld.
De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een uitdagend en onverhard
parcours loopt van 500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van Sportief Hoogeveen en de Snelle
Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden:
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km

Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk een in de
kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is om je van
tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.

Waterpolotoernooi basisscholen
In maart organiseert Zwem- en poloclub Hoogeveen i.s.m. Sportief Hoogeveen een waterpolotoernooi voor de
groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Waterpolo is een leuke en
dynamische teamsport die, de naam zegt het al, in het water wordt gespeeld. Aangezien er veel gezwommen
moet worden, moeten de deelnemers aan het toernooi wel beschikken over een A- en B-zwemdiploma. Dat is
de enige voorwaarde, verder kan ieder kind meedoen! Het toernooi zal plaatsvinden op twee zaterdagen. De
groepen 5/6 strijden op zaterdag 2 maart in De Dolfijn voor de overwinning. De groepen 7/8 mogen op 9 maart
laten zien wat zij kunnen.
De teams bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 spelers, er wordt gespeeld met gemengde teams (jongens én
meisjes). Binnenkort ontvangt de school meer informatie. Deelname is gratis! Opgeven kan t/m vrijdag 15
februari via www.actiefjonghoogeveen.nl. Er is plaats voor maximaal 8 teams per dag, de teams worden op
volgorde van ontvangst ingedeeld dus snel inschrijven is verstandig! Nog vragen? Neem dan even contact op via
onderstaand e-mailadres. We hopen op veel deelnemende teams, spannende wedstrijden en vooral heel veel
plezier!
Namens ZPC Hoogeveen en Sportief Hoogeveen
Meer informatie:
Saskia Nieborg, ZPC Hoogeveen
scholentoernooi@zpchoogeveen.nl

