
 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

Het team van de Posthoorn wenst alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en gezond 2023 toe! 

 

Zilveren Weken: zonder relatie geen prestatie! 

De twee weken na de kerstvakantie worden de Zilveren Weken genoemd. In deze twee weken 

worden alle groepsafspraken die aan het begin van het schooljaar gedurende de Gouden Weken zijn 

gemaakt weer herhaald en indien nodig aangepast/aangescherpt. Het is een periode waarin we als 

school met diverse groepsvormende activiteiten heel actief werken aan het creëren  en behouden 

van ons veilige schoolklimaat. Uiteraard naast onze wekelijkse KWINK-lessen in alle groepen en 

andere activiteiten zoals De Week tegen het Pesten. Een kind dat met plezier naar school gaat, dat 

willen we toch allemaal?  

Meer informatie over de Gouden- en Zilveren weken kunt u vinden via deze link: De Gouden en 

Zilveren Weken - School en veiligheid 

 

In blijde verwachting 

Juf Sanne is zwanger! Wij feliciteren de aanstaande moeder en vader van harte met dit mooie 

nieuws! De baby wordt rond de start van de zomervakantie verwacht. Ze heeft dit goede nieuws zelf 

al gedeeld met haar leerlingen in groep 3-4.  

 

Ziekte en invalproblematiek 

Afgelopen maandag zijn we weer begonnen op school. Helaas ligt de tijd van zieke collega’s nog niet 

helemaal achter ons. We doen wat we kunnen om alle groepen te kunnen bemensen, maar met de 

huidige griepgolf zijn er nóg minder invallers beschikbaar dan normaal al het geval is. Het trekt een 

behoorlijke wissel om de flexibiliteit van de leerlingen én het team.  

Waar mogelijk pakt juf Rianne z.s.m. (een deel van) haarwerkzaamheden weer op. Het kan dus zijn 

dat u haar wel ziet in de school, maar dat zij nog niet voor de groep staat. Hoe lang het volledige 

herstel van juf Rianne gaat duren is op het moment van schrijven nog lastig in te schatten. Via Parro 

wordt u verder geïnformeerd over de groepsbezetting. 

 

Jantje Betonactie groep 5-6 

De opbrengst van de Jantje Betonactie is bekend: 327 euro. Dit geld zal worden besteed om de 

speelmaterialen voor in de pauzes op het schoolplein aan te vullen en te vernieuwen. Groep 5-6: 

super gedaan! 
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Leerlingenraad 

Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad voor alle leerlingen van onze school nieuwe 

beloningsstickers en verjaardagskaarten uitgezocht. Ook inventariseren zij de komende weken bij de 

klassen wat er aangeschaft zou kunnen worden van het geld van de Jantje Beton-actie. 

 

Sparkle 

Ze zijn bijna niet meer weg te denken uit onze school… en wat maken de leerlingen fantastische 

kunstzinnige dingen. Vanaf deze kant ook een shout-out naar alle creatieve docenten van Sparkle die 

we de afgelopen weken (en mogelijk ook nog de komende weken) bij ons in de school hebben 

gezien. 

 

Toetsperiode 

In de maanden januari en februari worden bij ons op school de landelijk genormeerde toetsen van 

CITO weer afgenomen. Bij de kleuters zullen ontwikkelingslijnen van groep 1-2 verder worden 

aangevuld. In ons prachtige nieuwe rapport, zal een overzicht van de doorgemaakte groei in de vorm 

van grafieken uit CITO of een overzicht van de ontwikkeling binnen de leerlijnen 1-2 standaard 

worden meegegeven.  

 

Nieuw Posthoornrapport 

Het vernieuwde rapport wordt half februari meegegeven aan alle leerlingen van groep 2 tot en met 

8.  Voor een leerling in groep 1 geldt dat hij/zij een rapport ontvangt als hij/zij al minimaal een half 

jaar onderwijs bij ons op school heeft gevolgd. 

Na het meegeven van de rapporten is er gelegenheid om hierover met de leerkracht in gesprek te 

gaan. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging om u in te schrijven via Parro. 

 

Redzaamheidslezen 

Vanaf groep 3 wordt vanaf dit schooljaar gewerkt vanuit de principes van het redzaamheidslezen. 

Hierop wordt de toetsing ook afgestemd. Kort gezegd wordt er toegewerkt naar een leessnelheid die 

minimaal nodig is om een goede begrijpend lezer te kunnen worden en om je goed te kunnen redden 

in de maatschappij. Voorbeeld: hoe snel moet je goed kunnen  lezen om de ondertiteling te kunnen 

volgen? Geen racelezen dus, maar nadruk op nauwkeurig en tekstverwerkend lezen. 

Redzaamheidslezen zal gefaseerd worden ingevoerd de komende jaren, te starten dit jaar in groep 3. 

Wilt u hier meer informatie over lezen? Dat kan via deze link: redzaamheidslezen | 

redzaamheidslezen 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de tweede week van februari.  
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