
 

Nieuwsbrief 22-06-2021 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Het schooljaar nadert het einde. In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken:  

1. Nieuws en gevolgen versoepelingen Coronaregels 

2. Personele ontwikkelingen 

3. Rapporten, facultatieve oudergesprekken groep 1-6 en voorlopige voorzichtige 

adviesgesprekken met betrekking tot het voortgezet onderwijs van groep 7 

4. Praktisch: laatste schoolweken 

 

Nieuws en gevolgen versoepelingen Coronaregels per 26 juni 

Afgelopen vrijdag kwam minister-president dan eindelijk met de lang gewenste versoepelingen van 

het Coronabeleid. Versoepelingen die de dingen die wij als school zo graag met onze leerlingen en 

ouders willen doen, ook grotendeels weer mogelijk maken. Concreet heeft dat de grootste gevolgen 

voor groep 7-8.  

Schoolkamp/schoolreis:  

- Groep 7-8 gaat volgende week woensdag 30 juni, donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli echt op 

schoolkamp! Bestemming: De Westerbergen in Echten. Kort dag, maar andere data zijn niet 

meer mogelijk. Het team zet zich met hart en ziel in om dit op deze korte termijn allemaal 

nog te kunnen organiseren. Groep 7-8 zal wel deelnemen aan het programma dat wordt 

georganiseerd door de Ouderraad op 1 juli; dit is in het programma meegenomen. 

Gedetailleerde informatie over het schoolkamp zal op zo kort mogelijke termijn door juf 

Sanne/meester Vincent via Parro worden verspreid.  

- De schoolreizen voor groep 1 tot en met 6 zullen ingepland gaan worden in de eerste weken 

van het nieuwe schooljaar in het kader van de groepsvorming binnen de Gouden Weken. 

Mocht er per september toch aanleiding zijn om de regels weer aan te scherpen, dan 

hebben wij het alvast gehad!  Voor groep 7-8 zal een kleinere activiteit in de buurt 

plaatsvinden, om ook daar aan de groepsvorming te kunnen werken. Het schoolkamp zelf  

vindt dan plaats in het voorjaar van 2022 (datum n.n.t.b.).  

Mondkapjes en externen in de school: 

- We zagen al dat de animo voor het dragen van een mondkapje voor groep 7-8 afneemt; 

door de versoepelingen komt het dragen van mondkapjes door leerlingen in groep 7-8 ook 

te vervallen.  

- Daarnaast biedt het mogelijkheid om onze ouders op gestructureerde wijze weer meer 

toegang te geven in de school. Oudergesprekken kunnen weer fysiek plaatsvinden, mits er 

1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Ook zijn vanaf volgende week – op beperkte 



schaal, op afspraak en rekeninghoudend met de 1,5 m maatregel – hulpouders en andere 

externen weer welkom in de school. 

 

Personele ontwikkelingen 

Zo aan het eind van het schooljaar wil iedereen graag weten welke meester/juf komend jaar voor de 

klas van zijn/haar kind komt te staan in het nieuwe schooljaar. Kortgezegd: er wordt achter de 

schermen hard aan gewerkt om dat rond te maken. Voor sommige zaken ben ik echt afhankelijk van 

anderen en ik zal de groepsformatie ’21-‘22, zodra dat kan met u delen. Hopelijk lukt dat eind deze 

week, maar die garantie kan ik u nu nog niet geven. 

Omdat dat delen van de groepsformatie, als het een beetje tegenzit, nog wel even op zich kan laten 

wachten, wil ik wel alvast met u delen dat meester Vincent ons met ingang van het nieuwe 

schooljaar gaat verlaten. Hij gaat zich volledig richten op het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen. 

Uiteraard laten we hem, na 14 jaar Posthoorn, echt niet zomaar gaan! Op woensdag 7 juli neemt het 

team officieel afscheid van hem en op donderdag 8 juli zal hij echt zijn allerlaatste werkdag op obs 

De Posthoorn hebben. ’s Middags wordt er speciaal voor hem een Posthoorn-Got-Talent 

georganiseerd met álle leerlingen van de Posthoorn. Direct aansluitend aan de schooltijd (15.00-

16.00 uur) is er voor u als ouders én oud-leerlingen gelegenheid om afscheid van hem te nemen. We 

organiseren dan een drive-through op het schoolplein om iedere (oud)-ouder en/of oud-leerling de 

gelegenheid te geven hem alle goeds te wensen. 

Daarnaast hebben we afgelopen week een vacature uitgezet voor komend schooljaar voor een 

Interne Begeleider. Dit is nodig, omdat juf Sanne heeft aangegeven na haar ouderschapsverlof 

definitief niet meer haar werk als Intern Begeleider op te gaan pakken. Gelukkig blijft juf Sanne als 

leerkracht wel aan onze school verbonden.  

 

Facultatieve oudergesprekken groep 1-6, voorlopige schoolkeuzegesprekken groep 7 en rapport 

Aankomende vrijdag krijgen onze leerlingen het rapport mee. Het rapport invullen blijft in een jaar 

als dit bijzonder lastig. Belangrijk voor het interpreteren van de verschillende (CITO)-resultaten is dat 

er een periode van lock-down is geweest, waarvan we nu nog steeds effecten zien. Bovendien is het 

moment van afname tussen de CITO-M- en E-toetsen veel korter geweest dan in een ‘normaal’ 

schooljaar (nu een kleine 3 maanden, tegen normaal ruim 5 maanden). Wat wij als school belangrijk 

vinden is om te kijken of een leerling gegroeid is, in zijn scores én in persoonlijke ontwikkeling. Gaat 

‘het lijntje’ nog steeds omhoog? Als groei (tijdelijk) stagneert, is dat aanleiding om samen te 

onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. 

- Volgende week vinden dan de facultatieve (niet-verplichte) oudergesprekken plaats voor de 

ouders van leerlingen in groep 1 tot en met 6.  

- Alle ouders van groep 7 worden samen met hun zoon/dochter uitgenodigd voor een 

oudergesprek. Het betreft een voorzichtig voorlopig schooladvies met betrekking tot het 

voortgezet onderwijs. 

- Vanaf vrijdagmiddag 25 juni 16.00 uur zullen de gespreksplanners in Parro worden 

opengezet. Maandagmiddag 28 juni om 12.00 uur wordt de inschrijving gesloten. 

- Alle gesprekken zullen nu er versoepeld wordt, zo veel mogelijk fysiek op school 

plaatsvinden.  

- Mocht u in verband met Corona toch liever telefonisch een gesprek willen, laat dat de 

leerkracht dan even via een privébericht in Parro weten. We vragen u wel om óók in dat 

geval een gesprektijd te reserveren in Parro.  

 

 

 



Praktisch: de laatste schoolweken 

 

 

Vriendelijke groet, team obs De Posthoorn 

Woe 23-06 Schoolfotograaf komt voor eindfoto groep 8  

Do 24-06 MR-vergadering 

Vr 25-06 Rapporten mee 
Inschrijving (facultatieve) oudergesprekken geopend vanaf 16.00 uur 

  

Ma 28-06 Inschrijving (facultatieve) oudergesprekken gesloten om 12.00 uur 
 

Di 29-06 Voorzichtig voorlopig adviesgesprek groep 7 met alle leerlingen en (een van de) 
ouders. 
 
Rapportengesprekken facultatief groep 1-6 (zie Parro voor inschrijfmogelijkheden 
per groep) 
 

Woe 30-06 Groep 7-8 schoolkamp Westerbergen 
 
Scala cultuurfeest voor groep 1 tot en met 6 
Rapportengesprekken facultatief groep 1-6 (zie Parro voor inschrijfmogelijkheden 
per groep) 
 

Do 01-07 Groep 7-8 schoolkamp Westerbergen 
 
OR-feestdag voor alle leerlingen, op het Pioniersveld i.p.v. schoolreizen groep 1 tot 
en met 6. Alle leerlingen blijven over, lunch wordt geregeld. Schooldag tot 14.00 uur 
(opvang is mogelijk tot 15.00 uur, laat u ons dit even vooraf weten?) 
 
Rapportengesprekken facultatief groep 1-6 (zie Parro voor inschrijfmogelijkheden 
per groep) 
 

Vr 02-07 Groep 7-8 schoolkamp Westerbergen 
 
Rapportengesprekken facultatief groep 1-6 (zie Parro voor inschrijfmogelijkheden 
per groep) 
 

  

Ma 05-07 Laatste schooldag groep 8 
Film groep 7-8, afscheid groep 8 
 

Di 06-07 - 
 

Woe 07-07 Doordraaien groepen 
 

Do 08-07 ’s Middags: Posthoorn Got Talent. 
15.00- 16.00 uur : Afscheid meester Vincent: drive-through op het schoolplein voor 
(oud)-ouders en oud-leerlingen  

Do 09-07 Laatste schooldag voor de zomervakantie, alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
 


