
 

 

 

Ziekte en invalproblematiek 

Het kan niemand ontgaan zijn dat onze leerkrachten achter elkaar getroffen worden door ziekte. 

Inval is (bijna) niet meer te vinden en ook intern met onze leerkrachten, onderwijsassistenten en met 

ouders kunnen we het bijna niet meer oplossen. Helaas veel houtje-touwtje-constructies waardoor 

er geregeld sprake is van opvang in plaats van onderwijs, of ben ik genoodzaakt om leerlingen vrij te 

geven. Een hoogst onwenselijke situatie voor alle betrokkenen waar ik op korte termijn helaas niets 

aan veranderen kan. Maar we zijn er helaas nog niet. 

 

Juf Rianne zal op donderdag 15 december worden geopereerd aan haar voet. Zij zal daardoor tot de 

kerstvakantie niet meer inzetbaar zijn in groep 1-2 en groep 5-6. Voor de periode van 15 tot en met 

23 december is de inval op dit moment helemaal rond: door extra inzet van onze collega’s en 

kunstdocenten kunnen we dat (vooralsnog) opvangen. Met de huidige griepgolf is ook deze oplossing 

helaas wel kwetsbaar, maar hopelijk komt alles goed! Het invalplaatje ziet er dan als volgt uit: 

Donderdag 15-12 Groep 5-6, juf Mireille 

Vrijdag 16-12 Groep 5-6, juf Sanne 

Woensdag 21-12 Groep 1-2, invaljuf Maria 

Donderdag 22-12 Groep 5-6, invalkunstdocent van Sparkle 

Vrijdag 23-12 Groep 5-6, juf Mireille 

We gaan ervanuit dat juf Rianne dan na de kerstvakantie weer voldoende hersteld zal zijn om haar 

werkzaamheden op te pakken.  

 

Sinterklaasfeest op 5 december 

Op woensdag 30 november hebben alle leerlingen van onze school al samen pepernoten gebakken 

en ook komende maandag, 5 december, is het groot feest op school. We verwachten alle leerlingen 

om 8.30 uur op het plein en zullen daar samen Sinterklaas en zijn gevolg verwelkomen. Ouders van 

ouderraad zijn op school om hierbij te ondersteunen. 

Voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8 geldt dat zij hun surprise vanaf 8.15 uur in de eigen klas 

kunnen brengen (graag in een grote vuilniszak verpakt en met de naam van het kind voor wie het 

cadeau is op de onderkant van de surprise). Er vindt dit jaar vooraf geen apart kijkmoment plaats, 

maar uiteraard worden er foto’s gemaakt en op Parro gezet. Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij.  

 

Versiergroep: thema kerst, 6 december vanaf 19.00 uur 

Op dinsdagavond 6 december gaan ouders van de versiergroep de hele school weer omtoveren in 

kerstsferen. Dit is altijd een hele grote klus en extra handen zijn zeer welkom! Vele handen maken 

licht werk, helpt u ons ook mee? De koffie en thee staan klaar.  

 

Posthoorn nieuwsbrief  – december 2022 



Posthoorn-kerstfeest dinsdagavond 20 december 

Dinsdag 20 december is een ‘normale’ schooldag. Maar ’s avonds is het feest! Dinsdagavond 20 

december vieren we met al onze leerlingen weer ouderwets groots kerst. We verzamelen met alle 

leerlingen om 16.45 uur eerst op school en de leerkrachten zullen vanuit daar samen met hun groep  

naar de Wenning lopen. Daar zullen we met de hele school samen kerst vieren. Feestelijk gekleed 

wordt gewaardeerd!  

De ouderraad is druk met het voorbereiden en organiseren van deze grote activiteit. Over het hoe en 

wat wordt u nog via Parro verder geïnformeerd, maar de 20e kan alvast in de agenda!  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 

Al deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, evenals alle schoolreizen en 

andere activiteiten voor onze leerlingen. Maar het woord zegt het al: vrijwillig.  

Aan het begin van dit schooljaar heeft u hierover een brief ontvangen. Had u wel het plan om te 

betalen, maar is dat er om welk reden dan ook nog niet gebeurd, dan is de ouderraad nog steeds 

heel blij met uw bijdrage(n)!  

- Leerlingen van groep 1 tot en met 6: 35 euro 

- Leerlingen van groep 7 en 8: 70 euro 

U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL15 SNSB 0941 7007 20 t.n.v. Schoolfonds obs 

De Posthoorn Pesse. Wilt u dan alstublieft ook de namen (en groep) van uw kind(eren) erbij zetten?  

Op bladzijde 58 en 59 van onze schoolgids staat deze informatie nogmaals vermeld.  

 

Leerlingenraad 

Eens in de maand vergadert onze leerlingenraad met de directeur. Agendapunten voor het volgende 

overleg zijn o.a.:  

- Klaar-overs groep 7-8? 

- Besteding opgehaald geld Jantje Betonactie 

- Burgerschapsonderwijs, uitkomsten leerlingvragenlijst groep 7-8 

Sinds kort heeft de leerlingenraad ook een eigen e-mailadres: leerlingenraad.posthoorn@gmail.com. 

 

Toneel op 9 december voor groep 5 tot en met 8 

Gelukkig kunnen we op vrijdag 9 december met de leerlingen van groep 5 tot en met 8 weer 

genieten van de toneelkunsten van De Vrolijke Koppel. Om 12.30 uur start de voorstelling en we 

gaan ervanuit dat we rond 14.00 uur klaar zijn. Helemaal zeker weten we dat niet, het kan ook iets 

langer duren. Wilt u daar in de planning alvast rekening mee houden?  

 

Oudergesprekken groep 1 tot en met 8 

Afgelopen maand is er weer mogelijkheid geweest voor oudergesprekken. De eerstvolgende 

geplande mogelijkheid zal zijn in februari. Dit zijn de rapportgesprekken.  

Natuurlijk wachten we dat niet af als een eerder contactmoment gewenst of nodig is. We nemen dan 

al eerder contact met u op, of u met de leerkracht als u daar aanleiding toe ziet. 

 

Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek vindt in december plaats op donderdag 8 december en donderdag 22 

december. Vergeet u niet de tas met geleende boeken die dag mee te geven naar school?  
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Peuters Bijeen 

Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Dan is het mogelijk om elke tweede dinsdagmiddag van de 

maand tussen 12.30-14.00 uur mee te komen spelen in onze kleutergroep. Omdat dit kan op alle 

openbare basisscholen van stichting Bijeen, noemen we dit Peuters Bijeen. De dinsdagen op de 

Posthoorn voor dit schooljaar zijn: 

dinsdag 13-12-’22, 

dinsdag 10-01-’23, 

dinsdag 14-02-’23, 

dinsdag 14-03-’23, 

dinsdag 11-04-’23, 

dinsdag 09-05-’23 en 

dinsdag 13-06-’23. 

Graag van tevoren even aanmelden; telefonisch (0528-241638) of via e-mail i.hulzentop@bijeen-

hoogeveen.nl. Even langskomen na schooltijd kan natuurlijk ook! 

 

Kerstvakantie 

Op vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur start de kerstvakantie. Op maandag 9 januari 2023 

starten de lessen om 8.30 uur weer. 

 

De volgende nieuwsbrief volgt in januari 2023 
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