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   Nieuwsbrief 13                                               Soesterberg, 20 februari 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Dinsdag 20 februari   : adviesgesprekken groep 8 en   

       rapportgesprekken groep 1-7 

 Maandag 26 feb. t/m vrijdag : voorjaarsvakantie 

2 maart 

 Maandag 5 maart   : MR vergadering 

 Woensdag 7 maart   : hoofdluiscontrole 9 (u kamt toch ook) 

 Donderdag 29 maart   : paasviering en continurooster tot 14.00 

 Vrijdag 30 maart t/m maandag : paasweekeinde 

2 april   

 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : vrijdag 23 feb.: spelinloop tot 08.45 u. 

     : maandag 26 maart: ‘Willie Wurm’ 

 Groep 1-2-3    : vrijdag 9 maart: voorleesworkshop 08.30 u. 

 Groep 3-8    : donderdag 8 maart: inloop tot 08.30 u. 

     : vrijdag 6 april volleybal toernooi 

 Groep 6    : woensdag 28 maart: koffie uurtje  

 Groep 7    : woensdag 14 maart.: ‘Klas van ‘45’ 

       donderdag 22 maart: verdieping ‘Klas van 45’ 

 Groep 8    : donderdag 15 maart: ‘Klas van ‘45’ 

       donderdag 22 maart: verdieping ‘Klas van 45’ 

 

 
Vreedzame School 

Alle groepen werken aan blok 3. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor 

voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét 

elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 
 

Afscheid  
Wendy Zonneveld (moeder van Jasper groep 6 en Maarten groep 8) is 7 ½ jaar 

bestuurslid geweest van onze stichting. Zij heeft veel betekent voor het bestuur.  

We bedanken haar voor haar grote inzet en toewijding. 
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IPC : Unit groep 1 en 2 Unit ‘Brr wat is het koud’ 
 

Dat is het niet alleen buiten maar ook binnen in de 

kleutergroepen. Dit is namelijk waar de groepen 1 en 2 over 

leren. Wat leren de leerlingen:  

Ze schaatsen door de klas om bij de ‘Koek en Zopie’ kraam iets lekkers 

te kopen. Ze leren dat je geld moet geven om te betalen en leren uit te 

rekenen hoeveel dat is. De leerlingen leren ook over de sporten die bij 

de winter horen en er wordt direct een link gelegd met de Olympische 

Spelen. 

 

 

Unit groep 5 en 6 ‘Red de wereld , het regenwoud.’ (door leerlingen 

groep 5 en 6)      

Leerlingen van groep 5 en 6 willen een warme truien dag houden: 

 

“Wist je dat de hele Postiljon op 6 maart een warme truien 

dag houdt? Dat doen we voor het regenwoud want we 

vinden dat het niet gesloopt mag worden. Daarom willen 

wij proberen om een dag zonder verwarming te werken op 

school. 

Wil je meer weten over het regenwoud? Neem dan een 

kijkje op de leerwand in groep 5 of 6, of kijk op de website 

van De Postiljon bij onze groepen.” 

 

Deze actie sluit voor alle groepen aan op hun Unit. Het 

team vindt het een goed voorstel van de leerlingen, dat ze op deze manier een klein 

steentje willen bijdragen. Verander de wereld en begin bij jezelf.  

Dus op dinsdag 6 maart allemaal een warme trui aan voor deze actie!  
 

Staken woensdag 14 maart 
Op woensdag 14 maart staan er stakingsacties gepland voor de regio’s Noord-Holland, 

Utrecht en Flevoland. Houdt u er rekening mee dat de kans aanwezig is dat wij dicht zijn. 

Eind van deze week laten we het u definitief weten.  

 

Koffie uurtje groep 6 
Dit koffie uurtje is verplaatst van 14 maart naar 28 maart. 

 

Ziekte leerkrachten 
De laatste weken zijn er enkele leerkrachten ziek geweest. Tot nu toe hebben we het 

geluk gehad dat dit opgevangen kon worden door een invalleerkracht. Mocht dit in de 

toekomst niet lukken, dan zijn we genoodzaakt groepen naar huis te sturen. In dat geval 

stuurt de leerkracht een mail aan u of een bericht aan de klassenouders die het 

vervolgens plaatsen in de groepsapp van de ouders. Dit is de snelste manier om u te 

informeren, zeker als pas ’s morgens duidelijk is dat een leerkracht ziek is en er geen 

vervanging is. We vragen u dan uw kind thuis te houden. Als dat echt niet lukt, zullen we 

uiteraard een oplossing moeten zoeken op school. 

 

Ouderportaal Parnassys 
Heeft u kunnen inloggen op 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen om uw algemene 

gegevens te checken? Bij vragen kunt u een mail sturen naar 

info@depostiljonsoesterberg.nl 

 

Leerlingenraad (door de leerlingenraad) 

 “Hallo, wij zijn Kyril en Wouter van de leerlingenraad.  

We zitten in de leerlingenraad met Lisa, Julia, Arina, Kyril en Wouter en juf Jeannette. 

Wij schrijven deze brief, omdat we willen laten weten wat wij in de leerlingenraad doen.  
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Wij mogen meebepalen over hoe we de school beter kunnen maken. 

We bespreken wat er in de groepsvergaderingen besproken wordt en dan kijken we of we 

er iets mee kunnen.” 

 

Speelheuvel- speelcircuit 
Het is alweer lang geleden dat we hierover informatie gaven. Het heeft even op een laag 

pitje gestaan. Wat is er tot nu gebeurd: de huidige groep 7 heeft vlak voor de 

zomervakantie maquettes en tekeningen gemaakt. In september en oktober is er met de 

pleincommissie verder gewerkt aan een plan, waarin wat ideeën van groep 7 

meegenomen zijn. Dit is besproken in de leerlingenraad en zij heeft vervolgens een 

terugkoppeling in de groepen gedaan. Er is met een bedrijf overeengekomen om het plan 

verder uit te werken. Ondertussen is er contact geweest met een bedrijf dat adviezen 

geeft over de veiligheid. Op basis hiervan wordt nu het een en ander aangepast, zodat 

we straks een goedgekeurd speelcircuit hebben! 

 

Scholenvolleybaltoernooi 
Op vrijdag 6 april vindt het jaarlijkse scholenvolleybaltoernooi plaats 

in de Banninghal. Dit toernooi is voor de groepen 3 t/m 8; van 

16.00-18.00 u. voor de leerlingen van groep 3-5 en van 19.00 – 

21.00 u. voor de leerlingen van groep 6-8. Inmiddels zijn alle 

klassenouders gevraagd of zij de teams willen samenstellen. De klassenouders krijgen 

van de betreffende leerkracht de inschrijfformulieren. Ook voor meer informatie, kunt u 

bij hen terecht.  

De aanmelding moet voor vrijdag 9 maart op school binnen zijn. Elk team heeft een 

coach/begeleider nodig. Net als in voorgaande jaren, vinden er nu ook weer trainingen 

plaats tijdens de gymlessen, waarschijnlijk in de tweede en derde week van maart. Dit 

geldt voor alle groepen. 

 

Wist u dat………… 

 de leerlingen van groep 5 en 6 een mooi compliment kregen bij hun bezoek aan de 

kerk: zij waren erg geïnteresseerd en luisterden zeer aandachtig………………………………… 

 we op donderdag 29 maart een paasviering in de kerk hebben en u van harte welkom 

bent …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam,   

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon.     


