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Agenda (onder voorbehoud):
03-05 Hoofdluiscontrole
03-05 Nieuwsbrief
04-05 Dodenherdenking, verzamelen bij Voorhofskerk om 19.45 uur
05-05 Bevrijdingsdag, vrij
Week 19 en week 20 Techniekweken
08-05 Beachvolleybal in Hoogeveen, team Posthoorn doet mee!
09-05 Viering verjaardag juf groep 1/2
09-05 en 16-05 Judoles groep 3/4
10-05 Groep 1/2 vrij
10-05 Vergadering leerlingraad
11-05 Screening assistente schoolarts, groep 7
15-05 Vergadering GMR
15-05 Beversafari groep 7/8
16-05 Groep 2 gaat op bezoek bij groep 3/4 (5 keer voor de zomervakantie)
17-05 Kijkmiddag (vanaf 17.00 uur) vervoer groep 1/2
18-05 Gym in “de Wenning”, groep 1/2
18-05 Presentatie boek “De Kano van Pesse”, groep 7/8, in de Tamboer vanaf 13.15 uur.
19-05 “verrassingsreisje ”groep 5/6 en 7/8
23-05 Sportmorgen 1 t/m 4
23-05 Peuters Bijeen, 13.00 tot 14.00 uur
23-05 MR vergadering
24-05 Opening Bomen Project
24-05 Nieuwsbrief
25-05 en 26-05 vrij
31-05 Sportdag 5/6 en 01-06 Sportdag 7/8
03-06 Oud Papier ophalen
05-06 en 06-06 Pinkstervakantie
07-06 Groep 1 /2 vrij
07-06 vergadering leerlingraad
19-06 viering verjaardag 7/8
20-06 t/m 23-06 Schoolkamp Ameland, groep 7/8
27-06 Schoolreis 3/4
04-07 en 06-07 Contactavonden
05-07 Viering verjaardag 5/6
05-07 Kennismaking VO groep 8
06-07 Schoolreis groep 1/2
07-07 Viering verjaardag 3/4
12-07 Nieuwsbrief
14-07 Scholing team, kinderen vrij 17-07 Afscheid groep 8
18-07 Schoonmaakavond
20-07 Posthoorn Got Talent
21-07 Laatste schooldag: Middag vrij

Koningsspelen 2017
Ieder groep ontbeet in het eigen lokaal en daarna deden we met de hele school onder leiding
van de leerlingraad de dans van Kinderen voor Kinderen “Okido”.
Daarna vertrok groep 1 t/m 4 naar het Educatieve Speelbos waar volop werd geklommen,
gebouwd en plezier gemaakt, alle groepen door elkaar spelend.

Groep 5 t/m 8 gingen om beurten naar de trimbaan in het Spaarbankbos en bouwden hutten
achter de school. Wat een samenwerking ook hier! ’s Middags hadden zij ook nog een
tennisles bij HLTC.
Echt een sportieve buitendag dus voor alle kinderen!
Via deze weg willen we alle ouders en andere betrokken bedanken voor het mogelijk maken
van deze top dag!
Welkom
Op 22 mei wordt Benthe ten Caat 4 jaar.
We wensen haar een gezellige verjaardag en een heel fijne schooltijd op de Posthoorn!
Nieuws uit groep 1/2:
Groep 2 gaat even wennen in groep 3:
Op dinsdag 16 mei a.s. komt groep 2 al even kijken in groep 3. Spannend! We gaan een
uurtje wennen! (om aan een tafel te zitten, andere juf, aan een ander lokaal, om te schrijven
in een werkboekje etc.) We gaan dit doen van 13.00 uur tot 14.00 uur. De bedoeling is om dit
ook te doen op dinsdag 30 mei, dinsdag 20 juni, dinsdag 4 juli en dinsdag 11 juli.
Sportmorgen groep 1/2 en 3/4
Op dinsdagmorgen 23 mei hebben de kinderen van groep 1/2 en groep 3/4 een sportmorgen
op school. De kinderen gaan deze ochtend in groepjes sportieve activiteiten doen.
Nieuws uit groep 3/4:
Judo lessen aan groep 3 en 4.
Vanuit de judovereniging HARADO willen ze graag 2 lessen geven aan de kinderen van
groep 3 en 4. Op dinsdag 9 mei en dinsdag 16 mei zijn we hiervoor uitgenodigd. Het vindt
plaats in de Wenning van 11.00 uur tot 12.00 uur. We vragen u dan ook deze 2 dinsdagen
aan uw zoon/dochter een gymtas met trainingsbroek en shirt met lange mouwen mee te
geven. We proberen om 12.05 uur weer op school terug te zijn!
Rekentuin (groep 3/4) en www.bloon.nl (groep 4):
Denken jullie er aan dat er ook thuis geoefend kan worden met rekenen en spelling?

Nieuws uit groep 5/6:
Tijdens de Koningsspelen hebben we een aantal leuke foto’s gemaakt die we jullie niet willen
onthouden . Meer van deze foto’s zijn te vinden om mijnalbum.nl, op de website van de
school

Duinenzathe voor groep 5 t/m 8:
Vrijdag 19 mei gaat groep 5 t/m 8 naar Duinenzathe als cadeautje van “Bork Sloopwerken”.
We zullen die dag per bus vervoerd worden. We vertrekken rond 08:45 en zullen rond 14.00
terugkeren naar school. De leerlingen kunnen de reguliere schooltijden aanhouden. In
Duinenzathe krijgen we een smikkelmenu, we gaan er vanuit dat het die geen 'all you can
eat' arrangement is, dus het zou fijn zijn als de leerlingen zelf wat te drinken en wat fruit
meenemen. Mochten er nog ouders zijn die het leuk vinden om mee te gaan als begeleiding,
dan horen we dat graag z.s.m. (s.leuninge@bijeen-hoogeveen.nl).
Sportdag woensdag 31 mei en donderdag 1 juni
Groep 5/6 heeft sportdag op woensdag 31 mei. We moeten om 09.15 uur aanwezig zijn. De
sportdag is afgelopen om 12.00 uur. Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders die ons
willen brengen/halen/begeleiden. U kunt zich opgeven bij Vincent (v.mennenga@bijeenhoogeveen.nl). Een aantal ouders heeft zich opgegeven via de ouderhulplijst, maar een
bevestiging is wel gewenst.
Groep 7/8 heeft donderdag 1 juni sportdag: Dit begint rond 09:30 en duurt tot 14:30. T.z.t
.volgt nog verdere informatie, maar we kunnen alvast verklappen dat de leerlingen ook gaan
zwemmen! We zullen per fiets naar het sportpark Bentinckslaan gaan. Voor deze dag zijn we
op zoek naar in ieder geval 4 begeleiders, de klas moet namelijk in 4 teams verdeeld
worden. Aanmelden kan bij juf Annamarieke (j.m.edens-duprie@bijeen-hoogeveen.nl), een
aantal ouders heeft zich opgegeven via de ouderhulplijst, maar een bevestiging is wel
gewenst.
Nieuws uit groep 7/8:
Cito Eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben hun stinkende best op de Eindtoets gedaan. Rond 10 mei
zullen we de uitslag ontvangen. Nog eventjes wachten dus, maar we hebben er alle
vertrouwen in!
Dodenherdenking
Donderdag aanstaande vindt de nationale dodenherdenking plaats. Een aantal kinderen van
onze groep zal gedichtjes voorlezen en bloemen leggen op de begraafplaats in Pesse.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om deze plechtigheid bij te wonen.
We verzamelen om 19:45 uur bij de Voorhofskerk.

