Pesse, 13-11-2020
Beste ouder(s) en verzorger(s) van De Posthoorn
In dit schrijven neem ik jullie weer even mee in een aantal actuele schoolzaken. Doordat er nog
steeds Corona-maatregelen van kracht zijn en het er nu nog niet op lijkt dat die binnen afzienbare
tijd zullen versoepelen, zoeken we naar mogelijkheden om in verbinding te blijven met onze ouders.
Corona, #staysafe
Dit najaar is Corona aan onze school helaas niet geheel onopgemerkt voorbij gegaan. Veel van onze
leerkrachten zijn inmiddels een of meerdere malen getest. Tot nu toe allemaal negatief, gelukkig. Het
elke keer maar moeten testen brengt veel organisatorische (vervangings)problematiek met zich mee.
Het is dan ook fijn dat we dat tot nu toe nog hebben kunnen opvangen en ik hoop dan ook dat dat in
de toekomst zo blijft. Garanderen kan ik dat echter niet, hoe graag ik dat ook zou willen.
Er zijn wel een aantal ouders besmet (geweest) en dat maakt(e) dat enkele kinderen in quarantaine
moe(s)ten gaan. Dit zal in de toekomst mogelijk nog wel eens voorkomen. Per situatie wordt bekeken
hoe we daar het best mee om kunnen gaan. Er is een plan gemaakt hoe we dan gaan handelen en er
heeft een pilot plaatsgevonden met werken op afstand. Voor welk probleem is dit een oplossing? Het
heeft ons doen beseffen dat er veel mogelijk is, maar dat er ook duidelijke grenzen zijn aan wat we
kunnen bieden op het gebied van hybride onderwijs. We kunnen ons niet in tweeën splitsen. Onze
focus moet altijd blijven liggen op het geven van fysiek onderwijs aan de aanwezige leerlingen in de
klas. We doen er veel aan om te voorkomen dat (een deel van) de school moet sluiten vanwege een
te hoog aantal besmettingen en daaruit voortvloeiende problematiek.
Het is de vraag hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Wie het weet mag het zeggen. Veel zaken die
we als team doen voor uw kind(eren) blijven onzichtbaar voor u als ouder(s)/verzorger(s). Maar niets
gaat vanzelf, over elke, in het verleden vanzelfsprekende, actie moet opnieuw worden nagedacht en
dat vraagt extreem veel flexibiliteit van het hele team. Ongetwijfeld is het herkenbaar in uw privéen/of werksituatie. We zijn er allemaal wel klaar mee. Ik kan u alleen maar vragen om met gezond
verstand te handelen en geen onnodige risico’s te nemen die er mede voor zouden kunnen zorgen
dat ook onze leerlingen en leerkrachten ziek zouden kunnen worden. Want alleen samen kunnen we
er voor zorgen dat de school draaiende blijft!

De weg naar andere schooltijden
Voor de herfstvakantie heeft de MR u al laten weten dat de mogelijkheid onderzocht werd om te
kijken naar andere schooltijden. Meester Vincent heeft vanmiddag namens de
Medezeggenschapsraad een brief met informatie verstuurd naar alle ouders.
Afwezigheid juf Rianne; een persoonlijk stukje:
Vandaag was juf Rianne even weer op school, tot grote verrassing van de kinderen van groep 3 en 4!
Zoals u weet heeft zij door zwangerschapsgerelateerde klachten al heel vroeg in haar zwangerschap
haar werkzaamheden op school moeten staken. Het is goed om contact met elkaar en met de
kinderen te houden. Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Zij schrijft het volgende aan alle
ouders:

Hoi allemaal,
Sinds de herfstvakantie lukt het me helaas niet meer om enkele uren per werkdag
arbeidstherapeutisch op school aanwezig te zijn. Met m’n harde buiken en bekkeninstabiliteit
kan/moet ik maar één ding en dat is rust nemen voor onze baby. Gelukkig gaat het met hem 😉 heel
goed!
Ik mis school enorm (vooral het contact met de kinderen en collega’s) en vind het jammer dat ik van
de ouders niet even persoonlijk afscheid kan nemen, mede door deze Coronatijd. Wel zal ik nog een
aantal keren de kinderen en collega’s zien op school als ik even een kop thee kom drinken.
Ik ben super blij dat meester Jannes zo snel bereid was om groep 3/4 van me over te nemen: dit geeft
rust en duidelijkheid voor iedereen! Ook al was het vast even wennen. Ook ben ik blij dat groep 4 de
afgelopen weken extra ondersteuning van juf Sanne heeft kunnen krijgen. En dat juf Rosan er gewoon
is natuurlijk!
Mijn schooltaken zijn verdeeld over alle collega’s, ik probeer nu echt alles los te laten…
Wellicht zal ik aansluitend aan mijn bevallingsverlof ook ouderschapsverlof opnemen. Maar na de
zomervakantie ga ik zeker weten weer aan de slag!
Groetjes aan jullie allemaal!
Juf Rianne Rosendal
Sinterklaas en Kerst
Door de steeds veranderende regels valt het dit jaar niet mee om diverse activiteiten te organiseren
op de manier waarop we dat altijd gewend waren: groots en meeslepend! De Ouderraad doet samen
met de betrokken leerkrachten haar uiterste best om alle feesten en festiviteiten in aangepaste,
Coronaproof vorm, mooi en creatief vorm te geven. En dat ziet er veelbelovend uit!
Daarnaast staan de maatschappelijke ontwikkelingen ook niet stil. De enkele jaren geleden ingezette
lijn van het Sinterklaasjournaal wordt hierin gevolgd; er zal tijdens het Sinterklaasfeest gewerkt
worden met roetveegpieten. Ook op de Akker en het Erf zal dat het geval zijn.
Op dit moment is het lastig om te voorspellen hoe alles er definitief uit zal komen te zien. Het zal
kleiner en meer ingetogen zijn, maar beslist niet minder feestelijk. We zullen u op de hoogte houden
van de laatste ontwikkelingen, maar u mag er vanuit gaan dat de Ouderraad en het team er alles aan
zullen doen om voor onze leerlingen weer een prachtig Sinterklaas- en Kerstfeest te verzorgen!
Vrijwillige ouderbijdrage
Om feesten zoals Sinterklaas en Kerst te kunnen organiseren en betalen, wordt elk jaar door onze
Ouderraad om een vrijwillige bijdrage gevraagd aan alle ouders. De hoogte van de bedragen zijn dit
jaar aangepast, omdat niet alle feesten door de Coronamaatregelen door mochten gaan. Seth
Waninge heeft deze week een brief met betrekking tot de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
laten versturen via Parro.
Overlast hangjeugd
Vanaf de zomervakantie merken we dat er met name in het weekend en in vakanties overlast is op
het plein. Het begon met het achterlaten van vuil en het hard aanzetten van muziek op zogenaamde
boomboxen. Inmiddels neemt het ook andere vormen aan: vandalisme, brandstichting en het
afsteken van (illegaal) vuurwerk. Het is aannemelijk dat verveling hiervan een oorzaak kan zijn. In de
MR en OR-vergadering is hierover gesproken. Ook is hierover is inmiddels veelvuldig contact geweest
met de politie en binnenkort zullen ook andere ketenpartners aansluiten.
MR-ouder Renske helpt ons al een aantal weken op maandagmorgen om die troep weer op te
ruimen. We willen namelijk graag dat alle (jonge) kinderen uit Pesse prettig en veilig buiten schooltijd
op ons plein kunnen blijven spelen.

Verlof juf Sanne
Vandaag was de laatste werkdag voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Sanne. Haar
leerlingen van groep 7-8 en collega’s hebben dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Wij
wensen haar dat ze kan genieten van een tijd vol ‘chillebille” (zoals ze dat zelf zo mooi zegt) en
natuurlijk veel geluk met haar dochter als zij ergens half/eind december geboren zal gaan worden.
Haar verlof duurt tot minimaal begin april.
Gelukkig is er goede vervanging. Meester Metse blijft gewoon in groep 7-8 gedurende haar verlof en
vanaf volgende week worden juf Sannes IB-taken overgenomen door een andere IB’er uit onze
stichting: Juf Annet Kreulen. Annet werkt ook als IB’er op obs De Schuthoek in Hoogeveen. Zij zal zich
later nog aan u voorstellen. Het e-mailadres waarop de IB’er van de Posthoorn bereikbaar is blijft
hetzelfde: IB-posthoorn@bijeen-hoogeveen.nl
Ik wens u alvast een prettig weekend!

Hartelijke groet, Ilona van Leuveren

