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Nieuws vanuit obs de Posthoorn:
5 december 2016:
Het sinterklaasfeest was erg gezellig. De kinderen hebben genoten van het bezoek van Sint
Nicolaas en de drie Pieten, van de cadeaus en de lekkernijen, van de surprises en de
gedichten.
Dank aan allen, die meegewerkt hebben!
Fijn dat het paard van Sinterklaas en het paard van opa Piet mochten logeren bij manege
Smit!

Kerst
“Ooo en aaa”…klonk het woensdagochtend 7 december op het plein!
Alle lichtjes brandden in de prachtig versierde school!
Dank aan de ouderraad voor de boom op het plein en dank aan alle moeders die
dinsdagavond 6 december druk bezig zijn geweest om alles zo sfeervol in te richten!
Kerst Crea Middag
Afgelopen donderdagmiddag hebben we super gezellige knutselmiddag gehad. Alle kinderen
hebben in twee rondes wat moois geknutseld om onze feestzaal woensdagavond mee te
kunnen versieren. Wat wordt het gezellig…
Alle (groot)moeders bedankt voor het helpen! De foto’s staan inmiddels in ons online
fotoalbum.

Kerstprogramma woensdag 21 december nog even in het kort: Let op de wijzigingen!
8.30
12.15
12.30
17.00
17.15
17.30
17.45
19.00
19.15
19.30
19.40

Koken in de Wenning. Groep 7: 8.45-9.30 uur, Groep 8: 9.30-10.15 uur, Groep 5: 10.3011.15 uur en Groep 6: 11.15-12.00 uur.
Ouders groep 1 t/m 4 brengen iets voor dessert naar school.
OR en team maken de zaal klaar.
Kinderen verzamelen in eigen klas.
Lichtjesoptocht naar De Wenning. (lampionstokje mee, naam erop)
Aankomst De Wenning.
Start buffet, beginnen met groep 1/2 begeleiding door 7/8. Eerste 2 rondes per groep,
daarna mogen kinderen naar buffet wanneer zij willen.
Tussen rondes door optredens van groepen
Voor wachtende ouders binnen in de kleine zaal van de Wenning wat te drinken onder het
genot van zangkoor “Zanglust” uit Pesse en Wijster.
Wilt u via de zij ingang binnen komen (bij de vuurkorf)?
Einde kerstdiner.
Samenzang voor ouders in de grote zaal.
Vanaf daar mogen kinderen met hun ouders naar huis.
Opruimen zaal: OR en team. Welke ouders willen ons helpen met het verplaatsen van de
meubels en opruimen van het podium en lampen?
Werkjes van de leerlingen blijven aan de muur hangen t/m de Kerstsamenzang op
zaterdagavond. Lichtjes krijgen de leerlingen donderdag al wel mee naar huis.

Vergelijking basisscholen:
Mooie opsteker: obs de Posthoorn heeft over 3 jaar de hoogste Cito scores van alle
basisscholen in de regio Hoogeveen.
Persbericht Hoogeveense Courant van vrijdag 09-12-2016:

http://hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/473151/hoogeveense-scholen-krijgen-eenzeven.html
http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/onderwijs/cito-iep-of-route-8-zo-goed-scoort-jouwbasisschool-op-de-eindtoets

Formatie
Na de kerstvakantie komt er extra ondersteuning, in verband met de grootte van de groep,
door een onderwijsassistent in groep 1/2. De nieuwe juf heet Loes Geurts.
Vanaf 1 februari wordt groep 5/6 als volgt gesplitst:
Dinsdagochtend en woensdag gaat groep 6 naar het overblijflokaal en krijgt les van meester
Vincent en groep 5 krijgt dan in hun eigen lokaal les van juf Annefleur Nijland.
Tot 1 februari 2017 gaat groep 6 op 2 ochtenden met meester Nick naar het overblijflokaal.
100ste leerling
Op 18 december werd Femke Bloemberg 4 jaar!
Zij is onze 100ste leerling op de Posthoorn!
We wensen Femke en haar ouders een mooie schooltijd op de Posthoorn!

Doekoe Coöp actie
De klanten van de Coöp hebben voor de Posthoorn €193,20 gespaard!
De leerlingraad heeft daar spel en sportartikelen voor uitgezocht. Dit wordt in maart geleverd.
Heel hartelijke dank aan de Coöp en aan alle klanten, die mee gespaard hebben.
Voorleesontbijt
Op woensdagmorgen 25 januari starten wij de Nationale Voorleesdagen weer met een
voorleesontbijt. Nemen jullie je eigen ontbijt om 8.30 uur mee naar school? Wie komt
voorlezen is nog een verrassing…
We wensen jullie allemaal een hele leuke vakantie toe, prettige feestdagen en een goed en
gezond 2017! Tot maandag 9 januari 2017!
Agenda
20-12 100ste leerling
21-12 Groepen 5 t/m 8 koken/bakken in de Wenning
17.00 uur In optocht naar de Wenning.
19.00 uur Samenzijn voor ouders
23-12 Alle kinderen zijn om 12 uur vrij
24-12 t/m 08-01 Kerstvakantie
10-01 Schoonmaakavond voor de ouders van groep 1 /2
11-01 Groep 1/2 vrij
11-01 Hoofdluiscontrole
11-01 Vergadering leerlingraad
12-01 Screening jeugdverpleegkundige groep 2
13-01 Voorstelling Tamboer groep 7/8
Week 3 en 4: Citotoetsen in de groepen 2 t/m 8
17-01 Drents Landschap: werkochtend in de natuur, groep 7/8
17-01 MR vergadering
19-01 Screening jeugdverpleegkundige groep 2
24-01 OR vergadering
25-01 Voorleesontbijt (kinderen nemen zelf ontbijt mee)
25-01 Nieuwsbrief
27-01 Techniek 7/8
NB: 17 februari: scholing dag team, alle kinderen vrij.

Obs de Posthoorn wenst iedereen
gezellige dagen en een goed
2017!
Nieuws uit groep 1/2
Op dinsdagavond 10 januari gaan wij schoonmaken in groep 1/2. Alle ouders, die zich
hiervoor hebben opgeven (of nog opgeven) zijn om 19.00 uur van harte welkom.

Nieuws uit groep 3/4.
Alle kinderen uit groep 3/4 hebben afgelopen week een letterdiploma ontvangen! We hebben
alle letters geleerd, en dat was een goede reden voor een
feestje! Gefeliciteerd Nick, Hugo, Arianne, Liz, Florien, Sieb en
Thomas!
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen wij altijd schoolfruit.
Mochten er allergieën voor een fruitsoort zijn, willen jullie dat dan
aan ons doorgeven? Anders proeven we allemaal een klein
stukje!
Na het harde werken begint dan ook bijna de kerstvakantie! Na
de kerstvakantie gaan we weer enthousiast aan de slag met alle
vakken!
Eind januari beginnen we met de midden Cito’s in groep 3 en 4.
Er zullen toetsen afgenomen worden voor rekenen, spelling,
begrijpend lezen, woordjes lezen en woordenschat.
We hopen dat jullie in de vakantie allemaal blijven oefenen en elke dag blijven lezen. Ook
zijn we bezig geweest met klokkijken en de tafel van 2.
Vrijdagmorgen hebben wij na de pauze geen (gym)les maar spelen gezelschapsspelletjes
met elkaar! Nemen jullie iets leuks mee van thuis?
Nieuws uit groep 5/6.
Gastles over de das.
Op donderdag 8 december is er een mevrouw geweest van het Drents Landschap. Deze
mevrouw gaf ons informatie over de das. Ze leerde ons wat een das eet, waarom hij zoveel
gangen onder de grond maakt en waarom het zo’n speciaal dier is. Ook had ze een
opgezette das meegenomen. De foto’s kunt u vinden op mijnalbum.nl.
Vrijdagochtend. Vrijdagochtend moeten we nog een aantal vakken
afronden zo vlak voor de vakantie. Maar na de pauze gaan we lekker
spelen. De kinderen mogen daarom iets meenemen van huis. Denk
aan gezelschapsspelletjes of een leuke film. De kinderen hebben de
afgelopen periode heel hard gewerkt en daarom dus tijd voor
ontspanning!
Vakantie.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. Geniet lekker van de
feestdagen en voorzichtig met vuurwerk! Meester Nick en meester Vincent.
Nieuws uit groep 7/8.
De Bever.
Donderdag 8 december kregen we een gastles van het Drents Landschap over de bever. We
leerden over de leefomgeving en de gewoonten van de bever. Het was een indrukwekkend
les!
Voorpret! De laatste vrijdagochtend voor de kerstvakantie mogen de leerlingen een spelletje
of iets dergelijks meenemen, zodat we dit jaar gezellig kunnen afsluiten.

