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Nieuws vanuit obs de Posthoorn:
Op 2 november was de zakelijke ouderavond van de ouderraad. Dit keer in verband met de
grote opkomst in “de Wenning”. De medezeggenschapsraad had dhr. van Dijk van VOO
uitgenodigd om informatie te geven over andere schooltijden.
Voor een ieder die graag de informatie nog een keer wil doornemen vindt u in de bijlage de
‘Power Point” van dhr. van Dijk en het verslag van de MR.
Vignet Gezonde School, onderdeel Bewegen en Sport:
O.b.s. de Posthoorn heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde
School laat de Posthoorn zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. De Posthoorn is trots op dit behaalde resultaat!

Let op: woensdagochtend 16 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. scholing team!

09-11 Groep 1/2 vrij
09-11 vergadering leerlingraad
09-11 Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor de ouders van de leerlingen uit groep 7
en 8 te Tiendeveen, aanvang 19.30 uur.
10-11 Spreekuur schoolarts
14-11 vergadering GMR
15-11 Scala 7/8
15-11 vergadering OR
16-11 Scholing team: kinderen zijn vrij
22-11 Scala 7/8
30-11 Nieuwsbrief
NB. belangrijke data:
03-12 oud papier ophalen
05-12 Sintviering, middag vrij
21-12 Kerstviering op woensdagavond!
23-12 middag vrij

Scholingsdata team, kinderen vrij (onder voorbehoud):
16-11-2016
17-02-2017
14-07-2017
De vrije woensdag voor groep 1/2 van 14-06-2017 wordt verplaatst naar 07-06-2017
Welkom
Op 2 december a.s. wordt Jasmijn Leenheer 4 jaar en op 18 december Femke Bloemberg!
We wensen Jasmijn en Femke alvast een heel leuke verjaardag en een fijne schooltijd op
de Posthoorn!

Sinterklaas op de Posthoorn!:
Stad van Sinterklaas
Groep 1 t/m 4 gaat op dinsdagmiddag 29 november a.s. naar de stad van Sinterklaas in
Hoogeveen! We zoeken ouders die deze middag met ons mee willen voor vervoer en
begeleiding! Vertrektijd zal zijn rond 12:40 uur (iedereen graag overblijven) We hopen om
15.00 uur allemaal terug te zijn op school. U kunt zich opgeven bij onze groepsouder. Graag
even aangeven hoeveel kinderen u in uw auto mee kan nemen!
Op maandag 5 december hebben we de sinterklaasviering.
Maandagmiddag 5 december zijn de kinderen vrij!
Via de groepsouders wordt nog meer informatie over de sint viering verstrekt.
Kerst Crea middag/ hulp gevraagd
We willen graag een gezamenlijke creatieve middag organiseren met een kerstthema op
donderdag 15 december.
We zoeken (groot)ouders die deze middag willen helpen bij het begeleiden van een groepje.
Dit kan knutselen zijn, of iets bakken, dans, etc. Een eigen idee is gewenst maar wij kunnen
ook iets bedenken! Opgave graag voor 7 december bij juf Rianne (a.g.rosendal@bijeenhoogeveen.nl). Alvast bedankt!
Sint Maarten
Voor de lampionoptocht op 11 november vragen wij alle leerlingen van groep 1 t/m 4
Een lampionstokje
(voorzien van naam en batterij) mee naar school te nemen. We gaan vrijdag om 11.55 uur
met onze lampions langs de andere groepen.
Nieuws uit groep 1/2
Wij willen graag alle oma’s en opa’s heel hartelijk bedanken voor de mooie verhalen over
vroeger, die ze bij ons in de groep hebben verteld. De kinderen van groep 1/2 hebben er erg
van genoten.

Nieuws uit groep 3 /4:
Via onderstaande link heeft u wat suggesties om hier thuis op een leuke manier mee bezig te
kunnen.
http://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-4/rekenen/#Klokkijkengroep4

Nieuws uit groep 5/6
Op vrijdag 28 oktober kwam er een mevrouw van de bibliotheek bij ons in de klas om het
Dolfje Weerwolfje pakket te introduceren. We hebben een stukje van de film bekeken en dit
vergeleken met een fragment uit het boek. Wat zijn de verschillen en wat zijn de
overeenkomsten tussen het boek en de film? Dit hebben we besproken in de klas.
Uiteindelijk heeft de mevrouw prachtig voorgelezen.

Nieuws uit groep 7/ 8
Voorlopig advies groep 8
Donderdag 24 november vinden de gesprekken met de leerlingen van groep 8 en hun
ouders plaats. In het gesprek bespreken we de voorlopige adviezen voor de middelbare
school. In februari zullen er opnieuw gesprekken plaatsvinden, hierin wordt het definitieve
advies gegeven. De indeling van de gesprekken volgt zo spoedig mogelijk.
Bork
Afgelopen vrijdag gingen we met groep 5 t/m 8 naar sloopbedrijf Bork te Stuifzand. We
werden hier warm ontvangen met een feestelijke lunch. Daarna was er tijd voor een dodehoekproject, een rondleiding over het terrein en lekker springen op de uitgebreide
springkussens. Als dank voor het deelnemen aan deze middag kregen we een waardebon
voor een dag Duinenzathe!! Dus groep 5 t/m 8 gaat vrijdag 19 mei 2017 de hele dag naar dit
avonturenpark! Yeeeehaaaa!!
Yoga
Woensdag 23 november krijgt groep 7/8 een gastles yoga. Deze les is bedoeld om de
leerlingen te laten ervaren hoe je je kunt ontspannen. De les vindt plaats in het speellokaal
en het is de bedoeling dat alle leerlingen een groot badlaken meenemen.
Techniek
De eerstvolgende techniekmiddag in Hoogeveen is vrijdag 2 december. Mits het weer goed
lijkt gaan we weer op de fiets naar het Wolfsboscollege.

