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Beste ouders en relaties,
Op donderdag 25 januari had ik een waarderingsgesprek met de directeur-bestuurder van
Stichting Bijeen, dhr. Wijnholds.
Het was een positief gesprek waarin veel waardering werd uitgesproken over het leiding
geven aan en het onderwijs op de Posthoorn. De school staat er prima voor: Een sterk team,
goede opbrengsten en een groeiend leerlingaantal.
Dit alles geeft een goed gevoel en een reden om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Maar het kan ook een overweging zijn om te stoppen op een hoogtepunt.
Die overweging heb ik gemaakt. En uiteindelijk de moeilijke beslissing genomen dat
schooljaar 2017/2018 voor mij het laatste jaar op obs de Posthoorn zal zijn.
Ik voel me als een vis in het water op deze mooie school, ben nog enthousiast en energiek,
maar dat wil ik ook graag blijven tot en met mijn laatste werkdag.
En daarom neem ik, na 42 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, afscheid aan het
eind van dit schooljaar.
De medezeggenschapsraad en het team zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de
sollicitatieprocedure.
Met vriendelijke groet, Géke Pinxterhuis-Morssink.
Staking op 14 februari
Het team van de Posthoorn doet mee aan de stakingsactie van 14 februari, zie brief in de
bijlage van dhr. Wijnholds.
De onderwijstoekomst van de kinderen is in gevaar.
Er komt een gigantisch lerarentekort aan. We hebben te maken met een vergrijzingsgolf en
de aanwas vanuit de Pabo blijft achter. Het beroep moet aantrekkelijker worden d.m.v. een
hoger salaris en minder werkdruk.
We hopen op de steun en begrip van de ouders.
SCHAATSEN: Als het blijft vriezen gaan we er vanuit dat we donderdagmiddag 8
februari met de groepen 3 t/m 8 naar de ijsbaan gaan!

Agenda
08-02 scalalessen in groep 3/4 en 7/8
09-02 Techniek 7/8
12-02 Voorstelling WC monster groep 3/4, bibliotheek Hoogeveen
13-02 MR vergadering
14-02 Alle kinderen zijn vrij i.v.m. staking onderwijzend personeel
15-02 scalalessen 3/4 en 7/8
19-02 Kijkavond van het project: ”Olympische Winterspelen” van 18.00 tot 19.00 uur.
22-02 scalalessen in groep 3/4 en 7/8
22-02 Verwijzingsgesprekken ouders en kinderen van groep 8
23-02 start eieractie
26-02 t/m 02-03 Voorjaarsvakantie
05-03 Middag alle kinderen vrij i.v.m. scholing team
07-03 Hoofdluiscontrole
07-03 Overleg overblijf, aanvang 19.30 uur
08-03 Erfgoededucatie 3/4
Week 11: Week van het Geld
13-03 Expressie/techniekles door “Knutselkeet” groep 5 t/m 8
14-03 Groep 1/2 vrij
14-03 Nieuwsbrief
15-03 Expressie/techniekles door “Knutselkeet” groep 1 t/m 4
20-03 en 22-03 10 minutengesprekken
21-03 Open Dag voor ouders van 2 en 3 jarigen.
13 april, middag zijn de groepen 5/6 en 7/8 vrij i.v.m. scholing van het team!
Welkom
Stagiaire
Vanaf 15 februari komt juf Sanne van Veen (Pabo 1) op de donderdagen in groep 1/2 haar
stage vervullen. We heten haar van harte welkom en wensen haar een fijne, leerzame tijd bij
ons.
Nieuwe leerlinge in groep 1.
We heten Chenella Termohlen van harte welkom in groep 1.
We wensen haar een leuke schooltijd op de Posthoorn!
Plusgroep
Elke woensdag gaat een aantal leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 naar de Plusgroep
Buitendorpen, locatie obs de Goudvink te Hoogeveen. Zij krijgen daar les van juf Hilda
Bralten.
Het is een pilot dat wordt bekostigd door Stichting Bijeen. Tot nu toe lijkt deze opzet prima te
werken. De kinderen worden deze ochtend extra uitgedaagd en daar genieten ze van.
Fijn dat de ouders bereid zijn om elke woensdag te rijden!

Beste overblijfouders,
Vorige maand hebben we een enquête gehouden onder de overblijfouders over eventuele
verandering van de overblijf. Hieruit is gebleken dat de grote meerderheid van de
overblijfouders ervoor stemmen om de overblijf te houden zoals het nu is.
Omdat er veel vragen en ideeën binnen zijn gekomen en we die graag met alle
overblijfouders willen bespreken, nodigen we u uit op 7 maart van 19:30 uur tot 20:30 uur.
Wij hopen dat veel overblijfouders aanwezig kunnen zijn om zo een eenduidige en plezierige
overblijf te kunnen voortzetten. Graag horen we of u wel of niet kunt via mail naar José Otten
marnix25@msn.com
Hartelijke groeten, Agnes,José en MR.
Ouderhulp
Wat zijn er veel ouders, die zich actief inzetten voor de school! Fantastisch!
Fijn ook dat de Fancy Fair Groep opnieuw plannen aan het maken is! De Fancy Fair groep is
nog op zoek naar ouders die willen meedenken over de nieuwe plannen voor een leuke
activiteit in het voorjaar.
U kunt zich opgeven bij juf Ingrid.

Van de Leerlingenraad
Beste leerlingen/ouders van O.B.S de Posthoorn
Van 23 april tot en met 26 april organiseert de leerlingenraad een flessenactie. Het doel van
de flessenactie is om van de opbrengst buitenspeelgoed voor de kinderen te kopen. We

zouden het fijn vinden dat elk kind minimaal 4 flessen zou kunnen meenemen. .Alle
statiegeldflessen zijn welkom (behalve buitenlandse flessen).
Voor de flessenactie gelden een paar regels:
1.Geen kratten bier/glazen frisdrankflesjes/wijnflessen
2.Niet de labels van de flessen eraf halen
We hopen dat iedereen goed meedoet en dat we meer buitenspeelgoed kunnen
aanschaffen.
Groetjes, de leerlingenraad
Project
Afgelopen maandag was de opening van ons project De Olympische Spelen! Dit hebben we

gezamenlijk met een fakkeltocht op het schoolplein geopend. De vlam brandt! De komende
twee weken gaan we hier in de klassen aan werken. Het eindresultaat willen we graag laten
zien: Wanneer: maandag 19 februari
Wie: (groot)ouders, broers, zussen en andere belangstellenden
Hoe laat: 18.00-19.00 uur
Waar: o.b.s. De Posthoorn
Graag tot dan!
Klasbord
Vanaf de volgende nieuwsbrief worden de nieuwtjes uit de groepen alleen nog
vermeld via Klasbord!
Groep 1/2
Workshop Muziek
Donderdagmorgen 1 februari hebben de kinderen van groep 1/2 en een aantal peuters van
het Erf een workshop muziek gehad. Dit werd verzorgd door Scala. De kinderen hebben
gezongen en zelf muziek gemaakt met muziekinstrumenten. De kinderen hebben veel
plezier aan deze workshop beleefd.
Voorstelling “Modder”
Afgelopen maandagmorgen 5 februari zijn we met de kinderen naar de bibliotheek in
Hoogeveen geweest. De kinderen hebben daar genoten en veel gelachen tijdens de
voorstelling. De ouders, die mee zijn geweest voor het vervoer willen we hartelijk bedanken.
Groep 3/4
Kunst
Afgelopen dinsdag is kunstenaar Ben Fontein begonnen om met een klein groepje een mooi
kunstwerk te maken. Donderdag gaat hij hiermee verder. Volgende week ronde 2!
De kinderen zijn al enthousiast en de resultaten zijn nu al erg mooi!
WC monster
Aanstaande maandag gaan we met de groep naar de voorstelling WC monster in de
bibliotheek in Hoogeveen.
Groep 5/6
Tamboer:
Op maandag 5 februari zijn we naar de Tamboer geweest. We hebben gekeken naar een
mooi toneelstuk dat ging over meneer Van Dalen.
Meneer van Dalen woont alleen in zijn huisje aan een drukke straat. Wanneer hij binnen is en zijn deur sluit, heeft
hij de rust om in zijn eigen wereld te duiken. Hij droomt weg bij de gedachte dat hij ooit eens zal varen op open
zee. Maar Meneer van Dalen is oud, zo oud dat niemand precies meer weet hoe oud hij is. Dus hij moet
opschieten met zijn wens, voor het te laat is. Of is het al te laat? Meneer van Dalen weet niet dat dit een
bijzondere dag gaat worden, waar zomaar eens een wonder zou kunnen gebeuren…

In de klas hebben we nog nagepraat over het toneelstuk. Ik kan zeggen dat het veel indruk
gemaakt heeft. Via deze weg willen we de ouders bedanken die ons gebracht/gehaald
hebben.
Uilenbal:
Op dinsdag 6 februari zijn we naar de bioscoop geweest. Hier hebben we de film: “Uilenbal”
gekeken.
De achtjarige Meral is net naar een nieuwe flat verhuisd en blijkt haar slaapkamer te delen met een muis, die
ze Piepiep noemt. Als haar ouders het beestje ontdekken, kopen ze gif en vallen, dus neemt Meral Piepiep ter
bescherming mee op schoolkamp. Vrolijke, pretentieloze film-met-liedjes voor jonge kinderen, doet qua sfeer
en natuurthematiek denken aan Van Dusseldorps op diverse festivals bekroonde Kikkerdril. De rustige, brave
toon heeft iets verfrissends, maar maakt de film minder aantrekkelijk voor oudere kinderen. Openingsfilm van
Cinekid 2016.

Via deze weg willen we de ouders
hebben.

bedanken die ons gebracht/gehaald

Scala muzieklessen:
Met groep 5/6 krijgen we op de woensdagochtend muzieklessen aangeboden van Scala. We
krijgen een muziekjuf die ons de kneepjes van het vak gaat leren. We krijgen vier keer achter
elkaar les.
Groep 7/8:
Lessen theater Scala:
Deze week krijgen we de tweede theaterles van Scala. We hebben dus nog 3 lessen te
gaan. Afgelopen week kregen de leerlingen les in uitbeelden, inleven en intonatie.
Techniek:
Aankomende vrijdag gaan we (afhankelijk of we genoeg fietsouders hebben) dan wel met de
fiets of met de auto naar techniek. Dit keer staat metaal op het programma op Mr. H.
Smeengecollege. Dus… Geen gym, wel oude kleren en wel een flink lunchpakket!
Film:
Afgelopen dinsdag ging groep 7/8 naar de bioscoop in Hoogeveen. De film was erg leuk en
ging over de oorlog. De titel van de film was: ‘Toen mijn vader struik werd’. De titel refereert
aan de helm/camouflage die soldaten dragen tijdens de oorlog.
Gesprekken middelbare school groep 8:
De leerlingen en ouders van groep 8 worden donderdag 22 februari uitgenodigd voor het
definitieve adviesgesprek en aanmelding Voortgezet Onderwijs. Via de mail heeft u al
aanmeldingsformulieren van de leerkrachten gekregen behorende bij de desbetreffende
scholen. Mocht het juiste formulier er nog niet bij zitten, dan horen we dat graag. Graag de
formulieren uitgeprint en ingevuld (waar mogelijk) meenemen. Mocht dit nog niet lukken, dan
is dit geen enkel probleem!

