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Beste ouders en relaties,

Hierbij alle nieuwtjes en data vanuit de Posthoorn.
We wensen u veel leesplezier.
Agenda:
12-10 Verkiezing van de voorleeskampioen per groep
12-10 Vergadering van de leerlingraad
12-10 Gastles in de Wenning groep 1/2
13-10 Finale Voorleeskampioenschap van de Posthoorn
16-10 en 19-10 Omkeergesprekken voor alle ouders van groep 2 t/m groep 7
17-10 Thema avond voor teams, MR en GMR leden
23-10 t/m 27-10 Herfstvakantie
01-11 Hoofdluiscontrole
01-11 Zakelijke ouderavond, voor alle ouders/verzorgers, 20.00 uur op school
07-11 Nationaal School Ontbijt
08-11 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs, in Hollandscheveld, 19. 30 uur
08-11 Start plusklas
14-11 Peuters Bijeen van 13.00 uur tot 14.00 uur.
14-11 Verwijzingsgesprekken kinderen van groep 8 en hun ouders
14-11 Eerste levering schoolgruiten
Data, die niet op kalender staan: 08-11 Voorlichting Voortgezet Onderwijs,
05-12: alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Welkom
Op 15 oktober wordt Jop Penninga 4 jaar!
Fijne schooltijd op de Posthoorn, Jop!
Alfabetspel
Vanuit subsidiepot “Jong Hoogeveen” konden we een alfabetspel op het plein laten
“branden”. Op een later tijdstip wordt ook de hinkelbaan hersteld.
De leerlingraad van o.b.s. de Posthoorn 2017/2018 bestaat uit:
Groep 5: Marit Groep 6: Anne Kim Groep 7: Ivar en Hasse Groep 8: Mike en Jens.
Bedankt alle “oudleden” van de leerlingraad voor jullie inzet en enthousiasme!
Schoolgids: Er komt geen gedrukte versie van de schoolgids 2017/2018. U kunt deze
inzien via de website van de school: www.obsdeposthoorn.nl

Schoolgruiten
Ook in dit schooljaar is onze aanvraag voor gratis groente/fruit (gruiten) gehonoreerd!
Met behulp van Europese subsidie wordt vanaf 14 november 2017 tot en met 20 april 2018
op dinsdag, woensdag en donderdag aan alle kinderen in de ochtendpauze “gruiten”
verstrekt.
We hopen dat alle kinderen genieten van de gezonde pauzehap (altijd: een stukje proeven)
en dat de ouders eventueel “reservefruit” meegeven, als ze verwachten dat hun kind het
aangeboden schoolfruit echt niet lust.
Op de site van Schoolgruiten (www.euschoolfruit.nl ) wordt per week de geleverde producten
vermeld (leverancier Vitamine & Zo).
Omkeergesprekken
Elke groepsleerkracht voert een omkeergesprek (10 minuten) met alle ouders. Het is hierbij
de bedoeling dat niet de leerkrachten, maar vooral de ouders aan het woord zijn onder het
motto‘ Leer ons uw kind kennen’. Ouders vertellen over hun kind, hun verwachtingen en
wensen, sterke kanten en kwaliteiten en andere aandachtspunten die van belang kunnen
zijn. Het is handig om de vragenlijst van tevoren in te vullen.
De kinderen hebben 10 oktober een uitnodiging met tijdstip en vragenlijst meegekregen.
Plusklas van de Buitendorpen van Bijeen

Na de herfstvakantie starten we een “plusklas” bestemd voor de meerbegaafde
leerlingen van de bovenbouw van de zes scholen in de buitendorpen van
Hoogeveen. Deze klas krijgt elke woensdag les van een ervaren leerkracht en wordt
gehuisvest in obs de Goudvink te Hoogeveen.
De kinderen, die daarvoor gevraagd worden zijn geselecteerd door de
groepsleerkrachten en IB-er op basis van resultaten en uitslagen van de SIDI 3 en
het leerlingvolgsysteem.
De keuze voor de plusklas is ontstaan uit de behoefte om beter aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen. Met de plusklas wordt getracht om
een doorlopende leerlijn op te zetten waar leerlingen uitgedaagd worden en op een
effectieve wijze worden begeleid in hun schoolloopbaan.
Kinderboekenweek

Afgelopen vrijdag openden wij de jaarlijkse Kinderboekenweek: Wat fantastisch dat
er zo veel kinderen gruwelijk eng verkleed naar school kwamen! Samen met de
leerlingraad verkozen we de beste Gruwel clown: Len!
Vandaag vinden in alle klassen de voorrondes van de voorleeswedstrijden plaats.
Vrijdag volgt de grote finale, waar een
(nog geheime) jury de
Voorleeskampioen 2017 zal kiezen.
We hopen natuurlijk dat iedereen deze
weken extra veel leest of een mooi
nieuw, spannend boek gaat kopen of
lenen!

Nog een leuke tip:
Het Griezelboekenfeest in de Kinderboekenweek
Gruwelijk eng. Vrijdag de 13e in Bibliotheek Hoogeveen.
Als de avond valt en het donker binnensluipt, lijkt het wel of alles anders wordt.
Boekfiguren komen tot leven in de griezeligste bibliotheek van Nederland.
Gruwelijk eten dat toch weer monsterlijk lekker is en ter afsluiting een afgrijselijk gezellig Monsterbal.
De bibliotheek is die avond opgedeeld in kamers. Wat dacht je van een schaduwkamer, een
voelkamer, een vertelkamer en een kamer vol monstervoer. Ook is er een escaperoom, die is
gebaseerd op verhalen van Roald Dahl. Er zijn twee routes door de griezelbieb. Eentje voor bibbers in
je buik en eentje waar je haren recht van overeind gaan staan.
Geschikt voor dappere en moedige jongens en meisjes.
Je krijgt een “dapperheidsdiploma” om indruk te maken.
De avond is voor kinderen van 7 t/m 10 jaar
Er zijn twee programma’s: eentje voor kinderen van 7 en 8 jaar oud en eentje voor kinderen van 9 en
10! Kom verkleed als je het leuk vindt.
Neem gerust je ouders mee
Voor hen draait in de activiteitenruimte van de bibliotheek de film Nosferatu uit 1922, gebaseerd op
Bram Stokers Dracula. De begeleidende pianomuziek wordt deze avond verzorgd door Remko Wind.
Opgave via: https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/agenda-hoogeveen/4041-het-griezelboekenfeest-inde-kinderboekenweek-13-oktober

Dag van de Duurzaamheid 10 oktober

Deze Dag vond gisteren plaats, een initiatief van Urgenda.
Door heel Nederland vonden, voor het negende jaar, duizenden duurzame
activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden. Samen lieten we op deze dag zien dat duurzaamheid
noodzakelijk en inspirerend is. Samen kunnen we de duurzaamheid daadwerkelijk
versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen.
Om juist deze nieuwe generatie bekend te maken met duurzaamheid en hun
bewustzijn hierop te vergroten. Wethouder Gert Vos kwam onze leerlingen van groep
3 t/m 8 voorlezen uit de verhalenbundel ‘De wereld van Voedsel’. Daarna gingen we
samen in gesprek over natuur, milieu en duurzaamheid.
Bericht van de ouderraad:
Woensdag 1 november a.s. is de zakelijke ouderavond. Deze avond begint om 20.00 uur
met informatie vanuit de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, hierna is er pauze met
koffie en thee en gelegenheid om bij te praten.
Na de pauze komt mevrouw Bleijenberg namens Welzijnswerk Hoogeveen vertellen over
weerbaarheid, ruzies oplossen en omgaan met elkaar.
We hopen u op deze avond te zien. Met vriendelijke groeten namens de Ouderraad,
Erik, Bianca, Henk, Lydia, Seth, Agnes en Karin
Nieuws uit groep 1/2
Kinderboekenweek
Afgelopen vrijdag openden wij in groep 1/2 de jaarlijkse Kinderboekenweek. De kinderen
van groep1/2 waren verkleed als heksen en tovenaars. We hebben samen met de kinderen
een echte heksenstoelendans gedaan en de kinderen hebben na het dansen heksenranja
gedronken. Het was een gezellige ochtend!

Gym in de Wenning: Aanstaande donderdagmorgen om half elf hebben de kinderen van
groep 1/2 een gastles van Anja van de gymvereniging de Antilopen in “de Wenning”. De
kinderen hebben er veel zin in!.
Nieuws uit groep 3/4:
Foto’s op de site:
De site is erg vol met foto’s van vorig schooljaar. Volgende week halen we alle oude foto’s
eraf om plaats te maken voor de nieuwe foto’s.
Invaller op donderdag 12 oktober:
Donderdag zal juf Gezien invallen in groep 3/4. Juf Rianne heeft deze dag een taal en
leescongres in Amersfoort.
Nieuws uit groep 5/6
Kinderboekenweek: Met een heuse modeshow hebben wij de Kinderboekenweek
geopend. En wat waren de kinderen ‘’gruwelijk eng’’ verkleed! De komende week gaan we
lekker veel lezen uit griezelige boeken.
De eerste toetsen: Even spannend, maar de kinderen hebben de eerste toetsen gehad.
Voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis krijgen de kinderen een samenvatting en
begrippenlijst mee naar huis om daar te leren. De volgende toets staat alweer op de
planning: Dinsdag 17 oktober hebben we een toets van aardrijkskunde.
Uitdrukking en woord van de week
Elke week hangt er een nieuw papiertje in de klas met daarop de uitdrukking van de week.
De uitdrukking van deze week is: Ik schrik me een hoedje.
Deze week is voor het eerst dat we ook een woord van de week hebben. Het woord van
deze week is griezelen.
Hiermee verbeteren we onze woordenschat en de spelling van de woorden.
Nieuws uit groep 7/8
Voorleeswedstrijd
Deze week houden we de voorleeswedstrijden. Op woensdag 11 oktober wordt er gestreden
in de eigen klas, op vrijdag 13 oktober mogen de klassenkampioenen het opnemen tegen de
andere klassen.
Omkeergesprekken
Op maandag 16 oktober houden de leerkrachten omkeergesprekken met de ouders van
groep 7. Het is de bedoeling dat u het formulier van te voren invult, zodat we dit in het
gesprek kunnen bespreken. Het is dus niet de bedoeling dat de leerlingen meekomen. Voor
groep 8 vinden half november de voorlopig adviesgesprekken plaats.
Kleine wissel: juf Annamarieke werkt donderdag 19 en vrijdag 20 oktober in plaats van juf
Sanne.
Filmen
Gymjuf Nikki moet voor haar opleiding een aantal keren de gymles filmen. Dit betekent dat
de leerlingen uit groep 7/8 gefilmd worden. Mocht u hier als ouder bezwaar tegen hebben,
dan kunt u dit laten weten aan juf Sanne (voor vrijdag de 13e).

