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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:
14-11Start levering schoolfruit groep 1 t/m 8 (wekelijks, woe-do-vr t/m 18 april)
16-11 t/m 23-11 Week van de mediawijsheid
21-11 Voorlichtingsavond door scholen VO voor ouders van groep 8
23-11 Laatste inlevermogelijkheid ouderenquête ‘andere schooltijden’
23-11 Groep 7-8 naar Hoogeveen voor technieklessen op locatie (fietshulp gevraagd)
26-11 Oudergesprekken voor ouders en kindren van groep 8
27-11 Peuters Bijeen 13.00-14.00 uur
28-11 Groep 1-2 vrij
29-11 MR vergadering om 19.30 uur
04-12 Groep 1 t/m 4 op bezoek bij Sinterklaas
05-12 Sinterklaasviering
06-12 Volgende nieuwsbrief komt uit
08-12 t/m 14-12 inzamelingsactie voedselbank
18-12 Kerstviering obs De Posthoorn
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
Gratis beweegfeest voor 0-6 jarigen
Vrijdagmiddag 23 november vindt er weer een beweegfeest plaats voor 0-6 jarigen, dit keer in het
Activum in Hoogeveen.

Ouderenquête
Tot en met volgende week vrijdag, 23 november, kunt u de ouderenquête over nieuwe schooltijden
inleveren bij de leerkracht van uw kind. Denkt u er nog even aan?

Talentontwikkeling
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
Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een document waarop de ontwikkelingen worden
beschreven en ook uw (mogelijke) inbreng wordt gevraagd.
Verkeersbrigadiers gevraagd!
Het oversteken bij onze vaste oversteekplaats gaat steeds beter. Vele handen maken licht werk en
we zien dan ook een aantal nieuwe gezichten bij het oversteken. We hebben nog 2 knelpunten:
dinsdag 12.00 uur en donderdag 12.00 uur. Bent u op deze dagen toch al op school om uw kind op te
halen? Wie o wie kan ons uit de brand helpen? U kunt zich opgeven bij onze verkeersouder Maya
Mastwijk, of via mayamastwijk@gmail.com.
Taaltuin
Op 16 oktober is onze taaltuin geplaatst op het schoolplein. Dat bleek nog een hele klus, ontdekten
we een dag eerder! Door de droogte was de grond keihard en met grondboren kwamen alle
hulpkrachten de grond absoluut niet in! Inzet van een kleine kraan was nodig om de taaltuin toch te
kunnen plaatsen.
Op het moment van schrijven is nog niet helemaal duidelijk wanneer de officiële opening zal
plaatsvinden. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Wel willen we langs deze weg alle bedrijven/scholen/personen/instanties die op enige manier
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de taaltuin alvast heel hartelijk bedanken. Het gaat
om de volgende bedrijven/scholen/personen/instanties:
Dolmans Landscaping Noord had de 30 boomstammen afgeleverd bij het Harm Smeenge
College.https://www.dolmanslandscaping.com/
Studenten van de Houtbewerking van het Harm Smeenge College waren begonnen met het
bewerken van de boomstammen.
Het bedrijf Corn Metaalbewerking was bereid om meer dan 30 RVS letters in productie te
nemen.https://www.cornmetaalbewerking.nl/
Decorette Hoogeveen schonk verf voor de toplaag van de
boomstammen. https://decorette.nl/hoogeveen/
Docent Joris van der Waldt van het Harm Smeenge College bevestigde alle letters op de
boomstammen, https://www.wolfsbos.nl/
Het bord met het gedicht en de logo’s van betrokken bedrijven is gemaakt
door Wilkovak. www.wilkovak.nl
Het vervoer van de boomstammen naar het Harm Smeenge College, daarna naar OBS De Posthoorn
heeft Dolmans Landscaping Noord gerealiseerd. Ook hebben zij het plaatsen van de boomstammen
in de grond met een extra ingehuurde grondkraan gerealiseerd met 3 mankrachten.
De coördinatie van het gehele project heeft Delia Bremer voor haar rekening
genomen. www.delibre.nl

Bewegend leren in de taaltuin stimuleert de taalontwikkeling.
De Taaltuin in een groene speelomgeving met diverse speelobjecten is gericht op het bevorderen van
de taalontwikkeling bij jonge kinderen in de basisschoolleeftijd.
Hierdoor krijgen minder taalvaardige kinderen een steuntje in de rug, omdat ze in de vrije ruimte op
een speelse manier kunnen oefenen wat ze op school leren.
Het ontwerp van de Taaltuin is er op gericht spelen met taal en leren te verbinden, iedere plek heeft
een link met taal(leren) en is gericht op speelplezier, samenwerken en uitdaging.
Het project is ‘taalsociaal’ omdat ze in een wijk of buurt, scholen, peuterspeelzalen, ouders en
kinderen bij elkaar brengt en met elkaar door het spel verbindt.
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Gezonde school: even voostellen, sportfunctionaris Stefan Freriks
Mijn naam is Stefan Freriks en ik ben sinds 2010 werkzaam als sportfunctionaris bij de gemeente
Hoogeveen. Als sportfunctionaris ben ik werkzaam in het gebied; Stuifzand, Fluitenberg,
Nieuweroord, Tiendeveen, Pesse en het Bentinckspark in Hoogeveen. In dit gebied ondersteun ik
scholen, sportverenigingen, buurten en andere organisaties op het gebied van sport, bewegen en
gezonde leefstijl.
Binnen de scholen voer ik o.a. jaarlijks een MRT (motorisch remedial teaching) screening uit bij de
kleuters. Organiseer ik de sportvereniging in de gymles. En bied ik ondersteuning bij het opstellen
van Gezonde School plan en andere evenementen.
Daarnaast zijn we als sportfunctionaris intermediair voor het jeugdfonds en cultuur. In de bijlage vind
je meer informatie hierover.
In de andere bijlage vindt u de jaarkalender met daarop de activiteiten die door Jong Hoogeveen
voor alle kinderen worden georganiseerd; ook voor de kinderen die in Pesse naar school gaan!
Voor vragen of meer informatie: s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl of neem een kijkje op de
website www.sportiefhoogeveen.nl.

Week van de mediawijsheid
Groep 7-8 speelt vanaf 16 november MediaMasters 2018 en ontdekt de wereld van de
mediawijsheid. MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van
(digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Dit vinden wij als school erg belangrijk! Dus… hoe ga je mediawijs
om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur
aan en bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.
Oudercommunicatie: Parro
Met ons team zijn we bezig om alle zaken die de nieuwe privacywet AVG met zich meebrengt, zo
langzamerhand om te zetten in beleid. Het is van belang dat er op een goede manier met ouders kan
worden gecommuniceerd over school- en groepszaken. Nu gaat dat vooral via Klasbord en e-mail.
Klasbord mist een aantal functies die wij als team in de samenwerking met u heel belangrijk vinden.
Te denken valt dan onder andere aan het door ouders zelf aan kunnen geven van een tijdstip voor
een tienminutengesprek, binnen de door ons geplande dagen en tijden. Nu gaf onderling regelen
vaak gedoe. Zeker omdat we (vanwege AVG) geen persoonsgegevens meer mogen delen; met wie
kan er dan geruild worden..?
Wij hebben ons laten informeren over verschillende mogelijkheden om te communiceren met
ouders. Onze keuze is gevallen op het werken met de Parro-app voor ouders en leerkrachten.

Klasbord zal op termijn komen te vervallen. Goede communicatie met ouders vinden we erg
belangrijk. Het zorgt ervoor dat wij samen, als school en u als ouder, de goede dingen voor uw kind
kunnen doen zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Dat communicatie ingewikkeld is is een feit,
want het kan altijd wel nog iets beter!
Komende periode zullen we gebruiken als testfase voor Parro. Ouders zal in een latere fase gevraagd
worden om mee te testen. Bent u al nieuwsgierig geworden? Op https://parro.education/ kunt u
alvast een kijkje nemen!
U wordt in december verder geïnformeerd over het tijdstip dat Parro volledig ingezet gaat worden
als communicatiemiddel en Klasbord komt te vervallen.
AVG- toestemmingsformulier voor gebruik foto-video-materiaal
In de week van de groepsinformatieavond hebben we aan alle kinderen een formulier meegegeven
waarin u kunt aangeven of u toestemming verleent voor het gebruik van foto- en videomateriaal van
uw kind. Deze hebben we van ELK kind nodig in verband met de wet AVG (privacy). We hebben dit
van 83 kinderen al ontvangen, fijn! Van 11 kinderen hebben we deze formulieren nog niet
ontvangen. Denkt u er nog even aan deze mee te geven deze week?
Data techniek groep 7-8 op verschillende voortgezet onderwijslocaties in Hoogeveen.
Voor in de agenda:
23 november science/schilderen
15 februari schilderen/tech21
8 maart metaal/electro/science
4 april hout bewerking aan de kloosterstraat 12 in Ruinen
14 juni tech21/duurzaamheid
Op deze dagen zullen de kinderen van groep 7-8 allemaal overblijven op school; lunch meenemen
dus… Het programma duurt tot ongeveer 14.00 uur, na terugkomst op school zijn de kinderen van
groep 7-8 vrij!
Via de klassenouder zal u worden gevraagd of u mee kunt fietsen met de kinderen. Ook verdere
informatie verloopt rechtstreeks via Klasbord (of later via Parro).
Nieuwe helpende hand:
Vanaf vorige week is buurman Helmig van Riessen elke woensdagmorgen bij ons op school aanwezig
om vrijwillig te helpen met conciërgetaken. We zijn erg blij met hem!
Afgelopen vrijdag regelde hij bijvoorbeeld dat de groepen 1 t/m 4 welkom waren in De Oosterhof
met onze lampionnen.
Sinterklaas
Deze weken volgen de groepen 1/2 en 3/4 het Sinterklaasjournaal. Ook gaan deze kinderen op 4
december bij Sinterklaas op bezoek in De Tamboer. De groepen 5/6 en 7/8 helpen de Sint een handje
door 16 november lootjer te trekken.
Op 5 december wachten we om 8.30 uur met de hele school buiten tot Sint en zijn Pieten arriveren.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Nuilerveld
Op 1 november was groep 5/6 aanwezig bij de onthulling van het aardkundig monument ‘De
Herenplaten van het Nuilerveld’. Een leerzame dag inclusief lunch, georganiseerd door het IVN.
Handbaltoernooi
Woensdagmiddag streden twee teams van groep 3/4 op het handbaltoernooi in ’t Trasselt in
Hoogeveen. Helaas namen “de toppers”en “de spetters” geen prijs mee terug naar Pesse, maar wat
is er hard gestreden! De juffen zijn trots!

Taaltip van de maand
Dit is een prachtig boek!
Volg de Zijderoute van China naar de Middellandse Zee, de Vikingschepen
naar Noord-Amerika, de goudkoortstrek en Napoleon op zijn veldtochten.
Dit grote, stevige boek bevat 67 historische 3D-kaarten van de wereld of
een deel ervan, waarop belangrijke gebeurtenissen uit de
wereldgeschiedenis visueel zichtbaar zijn gemaakt. Bijzondere historische
kijk- en leesatlas. Vanaf ca. 8 t/m 14 jaar.

Inzamelingsactie voedselbank
Sociale betrokkenheid, omzien naar elkaar en burgerschapsontwikkeling vinden wij als Openbare
Basisschool erg belangrijk. Van 8 tot en met 14 december zullen we met/door alle kinderen van o.b.s.
De Posthoorn weer, net als voorgaande jaren, een inzamelingsactie houden voor de voedselbank.
Details zijn op dit moment nog niet volledig bekend, maar zullen zo spoedig mogelijk volgen in een
apart bericht!
Schoolfruit
De schoolfruitactie is deze week gestart. Elke week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag in de ochtendpauze een gezonde snack. U hoeft op deze dagen geen pauzehap mee te geven.
Deze week eten we een wortel, een banaan en een appel. Bent u nieuwsgierig in welke volgorde
welke groente/fruit wordt aangeboden, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van euschoolfruit. Onze leverancier is C.J. Den Daas B.V. Mocht uw kind het betreffende stuk groente/fruit
echt niet lusten, dan kunt u er voor kiezen om op die dag zelf een ander stuk fruit/groente mee te
geven.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm

