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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:
22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie
31-10 Groep 3-4 werkt met prentenboeken
01-11 IVN-activiteit groep 5-6
07-11 19.30-22.30 uur Zakelijke ouderavond OR + informatieavond MR ‘andere schooltijden’
08-11 Ouderenquête ‘andere schooltijden’ mee
23-11 Laatste inlevermogelijkheid ouderenquête ‘andere schooltijden’
27-11 Peuters Bijeen 13.00-14.00 uur
28-11 Groep 1-2 vrij

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

Afwezigheid juf Annamarieke
Juf Annamarieke is onlangs ook met een burn-out uitgevallen. Uiteraard is dit voor haar erg
verdrietig en wij wensen haar dan ook een spoedig herstel toe.
Continuïteit en rust is waar alle betrokkenen op dit moment het meest baat bij hebben. Na
een flinke puzzel en maximale flexibiliteit van alle betrokkenen op de Posthoorn en stichting
Bijeen, is het gelukt een passende oplossing te vinden tot (in ieder geval) de kerstvakantie.
Meester Vincent heeft daarin een belangrijke ondersteunende taak. Om dat mogelijk te
maken wordt hij, tot de kerstvakantie, op alle tussenliggende woensdagmorgens vervangen
in groep 5-6. Alle kinderen en ouders hebben wij hierover op woensdagmorgen 10 oktober
geïnformeerd.
Aanspreekpunten voor groep 7-8 zijn én blijven tot in ieder geval de kerstvakantie juf Carina
en meester Hansfried. Zij zijn bereikbaar via de volgende e-mailadressen:
Juf Carina: invalposthoorngroep78@bijeen-hoogeveen.nl
Meester Hansfried: invalposthoorngroep56@bijeen-hoogeveen.nl
Wij vragen u het e-mailverkeer zo beperkt mogelijk te houden. Wilt u e-mails naar beide
leerkrachten sturen?
Wij wensen meester Hansfried Broos (ma-di) en juf Carina Pleizier (woe-do-vr )een heel
plezierige tijd in groep 7-8 toe!
Re-integratie juf Sanne
Afgelopen week is juf Sanne weer even op school geweest. Het was het begin van haar reintegratietraject. Na de vakantie zal zij enkele uren per week op arbeidstherapeutische basis
op school zijn, zonder daarbij groeps- en interne begeleidingstaken te vervullen.

Interne Begeleiding: juf Jeanet Schipper
De interne begeleidingstaken van juf Sanne zullen voorlopig worden vervuld door juf Jeanet
Schipper. Zij zal gemiddeld 1 dag per week bij ons op school zijn. Afgelopen maandag, 15
oktober, was haar eerste werkdag bij ons op school. Ook juf Jeanet, welkom!
Overblijven: verwachtingen van personeel, ouders en kinderen
Op 2 oktober heeft een ouderavond plaatsgevonden waarbij gast Mirte Blijenberg aan een
grote groep overblijfouders een presentatie heeft gegeven over het beïnvloeden van
speelgedrag van kinderen tijdens het overblijven op een positieve manier. Er zijn in kleinere
groepjes verschillende zelf ingebrachte situaties besproken die geregeld voorkomen en
daarbij zijn tips en trucs uitgewisseld. Daarnaast is een aangepast overzicht uitgedeeld door
juf Ilona waarin de verwachtingen rondom het overblijven zijn vastgelegd. Deze
gedragsverwachtingen gelden niet alleen tijdens het overblijven, maar ook in de “kleine”
pauze!. Om die reden worden ze ook bijgevoegd bij deze nieuwsbrief, zodat we allemaal
weten wat er belangrijk gevonden wordt!
Uitnodiging zakelijke ouderavond OR op 7 november
Op woensdagavond 7 november vindt de jaarlijkse zakelijke ouderavond plaats. Voor de
pauze zal de OR verslag doen van haar activiteiten en financiële verantwoording afleggen.
Uitnodiging zakelijke ouderavond op 7 november: MR, ‘andere schooltijden’.
Na de pauze organiseert de MR een voorlichting over ‘andere schooltijden.’ Deze
voorlichting zal worden gegeven door de heer Rosier, verbonden aan de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs (VOO). Het volledige team van obs De Posthoorn zal hier ook bij
aanwezig zijn om zich op dezelfde wijze te laten informeren als u. Er is op deze avond geen
ruimte om met het team van gedachten te wisselen over andere schooltijden.
Er zal u nog om opgave worden gevraagd.
Op donderdag 8 november krijgen alle oudste leerlingen een enquête mee naar huis, waarin
u als ouder bevraagd zult worden door de MR over ‘andere schooltijden.’ U heeft vervolgens

2 weken de tijd om deze enquête in te vullen en mee terug te geven naar school, de laatste
inlevermogelijkheid is 23 november.
Gezonde school
O.b.s De Posthoorn heeft het vignet ‘gezonde school’. Dit is een van de waarden waar we
voor staan. We merken dat onze leerlingen lang niet altijd een gezonde hap meenemen voor
de pauzes. Dit geldt niet alleen voor de ochtendpauze, maar ook voor het overblijven.
Mogelijk bent u even ‘kwijt’ wat de afspraken hierover ook al weer zijn? In ons beleid zijn de
volgende zaken afgesproken:
O.b.s. de Posthoorn heeft in de afgelopen schooljaren het vignet Gezonde School behaald.
We willen gezond eten op school bevorderen om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Dinsdag, woensdag, donderdag zijn de verplichte fruitdagen,
maar ook voor de maandag en vrijdag stellen we het meebrengen van een gezonde hap op
prijs. We vragen ouders/verzorgers om geen koek/ snoep en geen frisdranken/sportdranken
mee te geven.
We schrijven ons elk jaar in voor het programma “Schoolgruiten”, waarbij enkele maanden 3
maal per week gratis groente/fruit aan de kinderen verstrekken. Trakteren doen we zo
gezond mogelijk.
Vanaf 12 november krijgen wij wekelijks weer schoolfruitleveringen voor alle kinderen. Dit is
voor 3 dagen per week. Geeft u uw kind na de herfstvakantie op dinsdag, woensdag en
donderdag weer fruit en alle op dagen gezond drinken mee? Andere pauzemaaltijden dan
fruit worden op dinsdagen, woensdagen, donderdagen over het algemeen weer mee naar
huis terug gegeven. Op de Posthoorn heeft elke leerling dankzij de eigen bidon altijd
mogelijkheid om water te drinken op school.

Nieuw motto!

Het afgelopen schooljaar is het team van o.b.s. De Posthoorn, nog onder leiding van juf
Géke Pinxterhuis, aan de slag gegaan met onze missie en visie. De MR-oudergeleding is in
dit proces voortdurend meegenomen.
Uit dit proces is ons nieuwe motto voortgekomen, waarin we, kort en krachtig, in een paar
woorden kunnen aangeven waar we voor staan.

Posthoorn:waarde(n)vol onderwijs.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. In deze veilige omgeving, onder
(bege)leiding van goede leerkrachten en inzet van kundig onderwijsondersteunend
personeel, moeten kinderen goed onderwijs krijgen. Dat is een voorwaarde om hun talenten
te kunnen ontwikkelen.
De belangrijkste vraag die we ons stellen is : Doen we de goede dingen en doen we die
dingen goed?” Onze speerpunten voor dit schooljaar hebben hier alles mee te maken:
- Waardenvol onderwijs: het op een positieve manier beïnvloeden van gedrag, normen
en waarden mede door inzet van De Gouden Weken. De implementatie van onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Kwink). En scholing van het team
omtrent ons nieuwe leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling (ZIEN).
- Talentontwikkeling. Het tweede punt waarmee we dit schooljaar aan de slag gaan is
starten met het ontwikkelen van beleid rondom talent, zowel van het personeel als bij
de leerlingen. Van goede en gelukkige leraren leren kinderen de mooiste dingen!

Even voorstellen:

Mijn naam is Nienke de Vries, ik ben sinds 11 september 18 jaartjes jong. Ik woon nog
gezellig bij mijn ouders in Hoogeveen, dit is ongeveer 30 minuutjes fietsen vanaf het mooie
Pesse. Aankomend jaar zal ik stagelopen in de bovenbouw van OBS de Posthoorn. Tot aan
de kerstvakantie loop ik elke dinsdag mee met groep 5/6 en daarna loop ik tot aan de
zomervakantie in groep 7/8 mee. Dit meelopen doe ik voor mijn opleiding: de AOLB. De
AOLB staat voor Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs, dit betekent dat ik nu ook 2
studies tegelijk volg. In doe de PABO, maar tegelijkertijd studeer ik ook Pedagogie. Deze
studies volg ik in Groningen.
Als ik niet aan het studeren ben, dan ben ik vaak bezig met andere dingen die ik leuk vind.
Zo ben ik regelmatig te vinden op de kinderboerderij, een wandeling makend in het bos of
met een goed boek op de bank. Ook vind ik het heerlijk om te tekenen of lekker te sporten. Ik
doe dan ook 3 keer per week aan hockey en hiernaast heb ik op zondag nog een wedstrijd.
Deze zomer heb ik een nieuwe ‘hobby’ gevonden: animatiewerk. Ik heb afgelopen zomer 3

weken animatiewerk gedaan en ik heb deze weken echt als super leerzaam en gezellig
ervaren. Maar mijn twee grootste schatten van dit moment zijn wel mijn katten. Mijn katten
heten Theo en Thomaz en het zijn een beetje te dikke super lieve binnenkatten.
Ik hoop over 4 jaar mijn diploma in ontvangst te nemen en erna eerst nog een master te
doen voordat ik voor de klas ga staan. Wel lijkt voor de klas staan mij echt super leuk. Ik kijk
dan ook enorm uit naar mijn stagetijd op OBS de Posthoorn. Het lijkt mij super leuk om de
kinderen nieuwe dingen te leren over de vakken, maar ook om ze te helpen met het
ontwikkelen tot hun maximale potentie.
Kortom, ik ben iemand die graag in beweging is, houd van aanpakken en echt heel veel zin
heeft in de aankomende periode!

