Nieuwsbrief 25-10-2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)
Na een regenachtige en lesvrije week zijn alle leerlingen vanmorgen weer gestart. In deze
nieuwsbrief aandacht voor:
-

Tussenevaluatie Andere Schooltijden: verslag 6 oktober
Corona – stand van zaken
Peuters Bijeen: dinsdag 26 oktober
Verkeer: “Licht aan en gaan”
Stichting Actief Samenleven

Tussenevaluatie Andere Schooltijden: verslag 6 oktober
Op woensdag 6 oktober heeft de eerste tussenevaluatie met de Werkgroep Andere Schooltijden
plaatsgevonden, na het starten met onze nieuwe schooltijden. Aanwezig waren Maartje Kramer
vanuit de overblijfcommissie, Annemarie Rosing namens de Ouderraad, Renske ten Heuvel en Victor
van Leeuwen vertegenwoordigden de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, Rianne van der
Klok vertegenwoordigde de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad en Ilona van
Leuveren.
- Eerst is er gekeken of er op het emailadres van de mr (mrposthoorn@gmail.com) nog
reacties van ouders waren binnengekomen om plenair te bespreken. Dit was niet het geval.
- Daarna zijn er vanuit ieders perspectief ervaringen gedeeld.
- Er is gesproken over de vroegere start van de schooltijd (8.20 uur). De eerste bel gaat om
8.15 uur en dan gaan de leerlingen naar binnen; om 8.20 uur starten de lessen. We merken
dat na een wenperiode steeds meer leerlingen echt op tijd in de les zijn. Ook ervaart een
aantal ouders dat deze vroege start prettig aansluit bij de starttijd van de Peuterspeelzaal.
Overweging zou kunnen zijn om dit na dit schooljaar ook zo te houden.
- School is en blijft verantwoordelijk voor het pauzetoezicht tussen de middag. Voor ouders
geldt dat met name het feit dat er door de ‘hybride’ vorm (leerkracht én ouder) minder vaak
en minder lang ondersteuning tijdens pauzes nodig is, als prettig wordt ervaren. Het bleek
nog niet bij alle ouders duidelijk dat zij om 11.45 uur ‘gewoon’ kunnen doorlopen naar groep
1-2, om daar te helpen met het opendraaien van bekers e.d. Door Corona mochten ouders
immers lange tijd niet zomaar de school in; misschien is hierdoor de verwarring ontstaan?
Gelukkig is dit nu op basis van de huidige Coronamaatregelen wel mogelijk.
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-

-
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Er wordt in alle groepen op alle dagen voorgelezen tijdens het fruit eten ’s morgens (bij
uitzondering op een ander moment). Dit levert schoolbreed zo’n 75 minuten aan
leesactiviteiten op per week. Voor de middagpauze (11.45-12.00 uur) vinden in alle klassen
bij de groep én het moment passende schoolactiviteiten plaats, terwijl de leerlingen dan hun
lunch rustig kunnen opeten. In praktijk zien we dat onze leerlingen over het algemeen
voldoende tijd hebben om voorafgaand aan het buitenspelen voldoende te kunnen eten en
drinken; zij waren daar ook al enigszins aan gewend geraakt afgelopen schooljaar.
De aanwezigen gaven aan dat de buitenspeel-pauzetijd voor leerlingen tussen 12.00-12.30
uur zoals dat nu wordt gehanteerd, over het algemeen wel goed bevalt en de signalen ‘aan
het hek’ ook zo zijn.
Over het algemeen vinden er weinig conflicten plaats op het plein; een half uur pauze buiten
lijkt hiervoor precies lang (en kort) genoeg.
Het onderling ruilen via de Parro-app verloopt over het algemeen vlot.
Ook is er gesproken over de allerjongste kleuters, voor wie aan het eind van de schoolweek
soms een rust(mid)dag heel welkom zou kunnen zijn. Uiteraard is het voor álle kinderen altijd
van belang dat zij zoveel mogelijk uren les krijgen. Maar hier is voor zeer vermoeide, 4-jarige,
nog niet leerplichtige kinderen altijd wel een mouw aan te passen in overleg met de
leerkracht. U weet als ouder immers heel goed wat uw kind nodig heeft!
Het nieuwe overblijfrooster tot de kerstvakantie is op de vrijdag voor de herfstvakantie (15
oktober) via Parro gedeeld met alle ouders en zal ook weer op onze website worden gezet.
Op 9 december volgt de 2e en laatste evaluatie van de Werkgroep Andere Schooltijden. Heeft
u daar nog op/aanmerkingen, tips of tops over, dan vragen we u om die te mailen naar het emailadres van de MR: mrposthoorn@gmail.com.

Corona: stand van zaken
Op het moment van schrijven neemt het aantal besmettingen nog steeds (fors) toe. En niemand zit
te wachten op nieuwe (strenge) maatregelen…
In alle klassen hangt een CO2-unit met daarbij een CO2-meter. Deze unit slaat automatisch aan om
lucht te verversen aan als de waarde boven een bepaald punt uitkomt. We zorgen daarnaast met
elkaar voor voldoende ventilatie door ramen en deuren open te zetten, zeker tijdens momenten dat
de leerlingen buiten pauzeren. Hierdoor is het bij terugkomst niet altijd even warm in de klas; een
(extra) trui kan dan uitkomst bieden.
Nog steeds worden de handen van de leerlingen ontsmet bij binnenkomst en de verwachting is dat
dat voorlopig ook nog wel zo zal blijven.
Wij begrijpen ook dat verkoudheid en dergelijk in dit jaargetijde rondgaat. Om er samen voor te
zorgen dat leerlingen én personeel zo veilig mogelijk naar school kunnen blíjven gaan willen we u
nogmaals op het hart drukken uw kind alléén naar school te laten gaan als u er echt zeker van bent
dat bijvoorbeeld een aanwezige snottebel of keelpijn NIET door het Coronavirus wordt veroorzaakt.
De nieuwste richtlijnen (voorheen protocol) zijn hier terug te vinden: SD-PO-september-DEF21.09.pdf (lesopafstand.nl) Voor het zogenaamde ‘snotneuzenbeleid’ gaat het dan om pagina 6, 7 en
8.
Peuters Bijeen; dinsdag 26 oktober 12.30-14.00 uur
Heeft u nog een peuter thuis die niet kan wachten tot hij/zij eindelijk echt naar school mag? Of een
buur(t)peuter? Elk jaar zijn er een aantal dinsdagmiddagen op de Posthoorn, waarbij we 3-jarige

peuters tussen 12.30-14.00 uur mee kunnen laten wennen, spelen en leren met groep 1-2. Dit
noemen wij Peuters Bijeen. Peuters Bijeen wordt op alle scholen van Bijeen georganiseerd, op
uiteenlopende data. Morgen vindt de eerste keer van dit schooljaar plaats. Data voor de Posthoorn
dit schooljaar zijn: 26 oktober, 16 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei en 21
juni. De data staan ook op onze website. Vooraf even aanmelden is gewenst. U kunt voor zoveel
middagen als u wilt aanmelden. Dit kan natuurlijk ‘gewoon’ mondeling bij juf Ingrid of via haar email: i.hulzentop@bijeen-hoogeveen.nl.
Donker buiten? Licht aan en gaan!
Het is nu echt herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter en donkerder worden.
Fietsverlichting is dan extra belangrijk. Heeft u de fietsverlichting van uw kind(eren) al gecheckt?
Op www.lichtaanengaan.nl vindt u een handige checklist om te kijken of de fietsverlichting in orde
is. Zo fietst uw kind veilig naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en andere leuke afspraken.
En u voorkomt ook nog eens een boete. Donker buiten? Licht aan en gaan!
Op www.lichtaanengaan.nl vindt u ook andere handige tips over fietsverlichting. Wist u bijvoorbeeld
dat extra verlichting, zoals knipperende lichtjes en fietsslingers in een wiel, niet zijn toegestaan?
Stichting Actief Samenleven
Vóór de vakantie hebben wij van Stichting Actief Samenleven voor alle leerlingen van de Posthoorn
een klein tasje ontvangen. De inhoud is niet zo gezond… maar deze tasjes waren echter overgebleven
van een door hen georganiseerde activiteit voor ouderen. Omdat weggooien ook zonde is, zocht de
stichting naar een doel dicht in de buurt waar zij deze bijna 100 tasjes aan konden doneren. Zo kwam
de Posthoorn bij hen in beeld. De Stichting heeft geen winstoogmerk en daarom geven wij alle
leerlingen zo’n tasje mee, zodat u als ouder zelf kunt bepalen óf en wanneer uw kind dit nuttigt.
Maar wat doet deze goede-doelenstichting eigenlijk? En is hier verbinding mogelijk met ons, of
andere dorpse initiatieven/ondernemers? Puur ter informatie een stukje kopij van onze buurman uit
de Oosterhof Cor Velting:
Stichting Actief Samenleven is een kleine maar zeer actieve stichting, gevestigd in de Oosterhof op
nummer 22-31 in Pesse. Het kantoor bevindt zich op de eerste etage van de Oosterhof waar in het
verleden Ilona’s kapsalon was gehuisvest.
Wat doet zoal Stichting Actief Samenleven ? Gemiddeld organiseert en faciliteert
Stichting Actief Samenleven vier tot vijf projecten per jaar waarbij we ons richten op:
• Kinderen die opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen, woonachtig in de Gemeente
Hoogeveen.
• Ouderen in een eenzame en/of kwetsbare situatie, woonachtig in de Gemeente Hoogeveen.
• Mensen met een verstandelijke beperking, woonachtig in de Gemeente Hoogeveen.
Stichting Actief Samenleven is een stichting zonder winstoogmerk en beschikt over de ANBI status
onder nummer 852506533. De stichting is opgericht door Fenna Hilgen en Cor Velting die beiden ook
woonachtig zijn in de Oosterhof. Stichting Actief Samenleven streeft naar een leefbare samenleving
voor kinderen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ons motto ? Woorden omzetten
in daden.
Om alle projecten financieel mogelijk te maken wordt er nauw samengewerkt met fondsen. Een paar
voorbeelden: Nationaal Fonds Kinderhulp, Oranjefonds, Fonds Sluyterman van Loo en A.G. van der
Kooijfonds.

Naast de stichting is er de Club van 120. Een netwerk van met name ondernemers en particulieren die
jaarlijks € 120.- doneren. Het doneren van € 10.-per maand, € 30.- per kwartaal of € 60.- per half jaar
behoort ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie is te vinden op www.actiefsamenleven.nl en neem anders eens een kijkje
op www.facebook.com/ActiefSamenleven.

