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   Nieuwsbrief 15                                               Soesterberg, 27 maart 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Donderdag 29 maart   : paasviering en continurooster tot 14.00 

 Vrijdag 30 maart t/m maandag : paasweekeinde 

2 april  

 Maandag 16 april   : schoolreis groep 1-7 

 Dinsdag 17 april   : MR vergadering 

 Woensdag 18 april   : inspiratie avond van het Samenw. verband 

 Donderdag 26 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie 

 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : maandag 24 april: spelinloop tot 08.45 u. 

 Groep 3-8    : vrijdag 6 april: inloop tot 08.30 u. 

     : vrijdag 6 april: volleybal toernooi 

 Groep 6    : woensdag 28 maart: koffie uurtje 

     : woensdag 25 april: Idea ‘De Nachtwaker’  

 Groep 7    : donderdag 5 april: ‘Klas van ‘45’ vervolg 

     : donderdag 5 april: theoretisch verkeers- 

       examen 

 Groep 8    : donderdag 5 april: ‘Klas van ’45’ vervolg 

     : dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Citotoets 

     : maandag 23 t/m woensdag 25 april: kamp

       

 

Vreedzame School 
Alle groepen ronden blok 3 af. 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’. 
 

IPC  
Vorige week hebben de groepen 1 en 2 hun unit “Brr wat is het koud” 

afgerond, met een koek en zopie tent in de speelzaal en kon er geschaatst 

worden. De andere groepen hebben een unit dat langer duurt. 

Er is de afgelopen weken in de groepen 3 en 4 vol enthousiasme gewerkt aan de unit 

‘van top tot teen’.  We hebben allerlei activiteiten gedaan die bij het thema kleding 

passen. In groep 4 is er zelfs een kleding atelier gemaakt waar de kinderen hun eigen 

kleding ontwerpen voor een modeshow. We hebben geleerd waar onze kleding naartoe 

gaat als we het  wegbrengen naar ‘de kledingbak’, we weten nu dat er in andere landen 

en culturen andere kleding wordt gedragen, we weten wat voor kleding er vroeger 

gedragen werd. We weten hoe er van schapenwol wol wordt gemaakt, we herkennen 

patronen in stoffen, we kunnen zelf patronen ontwerpen, we kunnen weven en we 

hebben zelf vilt gemaakt. Het is bijna teveel om op te noemen. Kortom het is een heel 
leuke en leerzame unit. 
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Paasviering  
Donderdagmorgen vieren met elkaar Pasen in de Vredekerk. Het thema is ‘Het geheim 

van Pasen’.  

 

Waar het licht staat voor leven, perspectief en hoop staat het duister voor angst, 

verraad, pijn en dood. In het donker van de nacht wordt Jezus verraden, gevangen 

genomen, veroordeeld en gekruisigd. In het licht van de paasmorgen klinkt het verhaal 

van de opstanding. Het leven van kinderen is natuurlijk niet te vergelijken met het 

levensverhaal van Jezus. Maar de hoop en verwachting dat de donkere momenten in je 

leven niet het laatste woord hoeven te hebben is een perspectief waar de kinderen de 

afgelopen periode over geleerd hebben. 

 

Enquête schooltijden 
Dinsdag 3 april gaat er een brief met uw oudste kind mee naar huis. 

Deze brief geeft informatie over schooltijden en hierin wordt u gevraagd 

uw mening te geven. Heel belangrijk voor ons dat u deze vragenlijst 

invult. U kunt deze tot 10 april ‘s morgens inleveren bij het 

binnenkomen, bij de directeur of bij de leerkracht die bij de buitendeur 

staat. Bij inlevering staat elk gezin een kleine beloning te wachten. Dus 

wacht niet af, maar lever direct uw ingevulde vragenlijst in. De leerlingen van 8 

ontvangen deze brief niet, omdat zij volgend jaar van school gaan.  

 
Ouderbijdrage 

De teller staat nu op 90%. We streven ernaar om de teller op 100% te krijgen.  

Er is net weer een herinneringsbrief verstuurd. Wellicht is deze maand een goed moment 

voor u om de ouderbijdrage te voldoen. 

 

Van de MR (door Maaike Verduijn) 

De MR heeft sinds januari 2018 twee keer vergaderd. We zien dat het IPC-onderwijs 

inmiddels goed loopt. De leerwanden worden goed gebruikt en tijdens de studiedagen 

leren de leerkrachten om IPC in te zetten. De volgende stap is om op het rapport beter 

inzichtelijk te krijgen wat de kinderen leren van het IPC-onderwijs. Door  duidelijk vooraf 

te communiceren met de leerlingen wat de doelen zijn van de les, zowel bij IPC als bij 

andere lessen, leren kinderen beter en bewuster. Deze wetenschappelijk bewezen 

methode wordt steeds meer en beter ingezet op school. 

Hoewel we hopen dat het nooit nodig is, denkt de MR mee over het ontruimingsplan van 

de Postiljon. Ook worden we op de hoogte gehouden van wat de nieuwe wet op de 

privacy (AVG) betekent voor de school. Inmiddels hebben we de vragenlijst over een 

mogelijke verandering van schooltijden besproken met de directie. Binnenkort wordt aan 

alle ouders gevraagd om een korte enquête in te vullen. Gebruik deze kans om uw 

mening te laten horen! 

Wilt u bijdragen aan (het beleid op) De Postiljon, dan kunt u zich verkiesbaar stellen voor 

de MR. In de bijlage van deze nieuwsbrief staat hierover meer informatie. De notulen van 

de vergaderingen staan, zoals gebruikelijk, op de website van De Postiljon onder het 

kopje “Ouderportaal”. Voor extra informatie kunt u natuurlijk ook altijd bij mij of de 

andere MR-leden terecht. 

 

Maaike Verduijn 

Voorzitter MR 

 

Schoolshirts 
Alle kinderen ontvangen donderdag een schoolshirt. Dit shirt dragen ze bij het volleybal, 

de schoolreis, het schoolvoetbal en de avondvierdaagse. Ze mogen de shirts in de week 

van 4 juni gewassen inleveren bij de leerkracht. Helpt u uw kind om er zuinig op te zijn?  

 

 

 

 



 

 

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 

teams samengesteld.  

 

Schoolreis maandag 16 april 
Afgelopen vrijdag heeft u een e-mail ontvangen van de schoolreiscommissie. De kinderen 

van groep 1-3 gaan naar Boerderijpret in Ermelo en de kinderen van groep 4-8 gaan 

naar de Efteling. Beiden goede bestemmingen en passend bij de leeftijd van de kinderen.  

 

Muziek groep 6 
Groep 6 heeft meegedaan aan de wedstrijd ‘Lang Leve de Muziek Show’. Samen met 

Janneke Boomsma (muziekleerkracht) en Caroline hebben de leerlingen zich goed 

voorbereid en jawel gefeliciteerd!!! Groep 6 is geselecteerd voor de regionale 

theateraudities van Lang Leve de Muziek Show. Een mooie muzikale prestatie waar jullie 

trots op mogen zijn! Muzikale talenten, strakke dansmoves en parate muziekkennis; alles 

trekken kinderen uit de kast voor deze muzikale scholenwedstrijd. In deze familieshow 

gaan steeds drie basisschoolklassen uit één provincie de strijd aan voor de ultieme 

hoofdprijs: optreden op Het Kerst Muziekgala waar Koningin Máxima komt kijken. We 

hopen dat de leerlingen van groep 6 bij deze auditie doorgaan voor een optreden bij dit 

gala. En mochten ze niet gekozen worden, dan is er een mooie troostprijs. Zij mogen in 

ieder geval te gast zijn bij het Kerst Muziekgala. Top!  

 

Wist u dat………… 

 groep 4 vanmorgen een hele leuke modeshow heeft gehouden en de kinderen 

bijzondere ontwerpen gemaakt hebben van oude kleding……………………………………………… 

 groep 3 geleerd heeft om te vilten en hele mooie patronen gemaakt hebben ……………. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon.   

 

Bijlage 1:  ouder gezocht voor de Medezeggenschapsraad 

  



 

 
 

Bijlage 1: Gezocht: ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad 

 

 

Soesterberg, 27 maart 2018 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Komend schooljaar is de reguliere zittingstermijn van Maaike Verduijn, moeder van 

Jasmijn uit groep 7 en Laura uit groep 4, in de medezeggenschapsraad (MR) afgelopen. 

Hierdoor is er de mogelijkheid voor een enthousiaste ouder van een van de leerlingen 

van “De Postiljon” om zitting te nemen in de oudergeleding van de MR.  

 

Wat is de MR? 

 

De medezeggenschapsraad denkt mee over allerlei onderwerpen die met de school en 

het onderwijs aan uw kind te maken hebben.  Ook heeft de MR hierin een wettelijke rol 

(zie bevoegdheden van een MR) Het doel is dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs 

wordt verbeterd  net als de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

De MR op “De Postiljon” bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Alle leden nemen 

voor een periode van 3 jaar zitting in de MR. Jaarlijks wisselt een ouder en een 

leerkracht. 

 

Bevoegdheden van een MR 

 

De schooldirecteur en het bovenschools bestuur zijn voor veel belangrijke beslissingen  

verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. In de Wet Medezeggenschap 

op Scholen (WMS) staat dat dat moet gebeuren via de MR. 

Er zijn verschillende soorten onderwerpen: 

 die waarover de MR eerst advies moet geven; 

 die waarover instemming van de MR vereist is; 

 die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

Concrete onderwerpen waar de MR een stem in heeft zijn: veranderingen in schooltijden, 

de schoolbegroting, het formatieplan, de schoolgids, het taakbeleid voor het personeel, 

de klachtenregeling, het zorgplan, enzovoorts.  

 

Wat levert zitting in de MR u op? 

 

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U leert veel 

over  wat er voor en achter de schermen van belang is voor (de organisatie van)  de 

school van uw kind(eren). U doet ervaring op met het meedenken over beleid en de 

stappen die ondernomen moeten worden om dit beleid te realiseren; of u past uw kennis 

op dit terrein toe. 

Verder hebben MR-leden recht op scholing. Deze kan zowel over de regels en de praktijk 

van medezeggenschap gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. 

Zo kunt u uw persoonlijke vaardigheden binnen, maar daarmee ook buiten de MR, 

vergroten d.m.v. cursussen en extra training. 

 

 



 

 

Wat vragen wij van u? 

 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels 

• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken) 

• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 maal een avond per jaar) 

• Een kritische én open houding 

• Een tijdsinvestering van ongeveer 6 uur per maand 

 

Lijkt het u iets om de MR te komen versterken? 

 

Mail dan voor 9 april 2018 naar Maaike Verduijn, voorzitter MR, 

mr@depostiljonsoesterberg.nl. Stel uzelf kort voor en geef kort uw motivatie aan. Voeg 

een foto bij zodat ouders een beeld bij u krijgen. Als de inschrijving is gesloten, krijgen 

alle ouders, indien er meer dan één kandidaat is, de mogelijkheid hun stem uit te 

brengen op de kandidaten. Deze mogelijke verkiezingen vinden plaats begin juni. Mocht 

het zo zijn dat er zich precies één ouder verkiesbaar stelt, dan wordt deze automatisch 

het nieuwe MR-lid. 

 

Wilt u eerst meer informatie ? 

 

Hebt u nog vragen? Mail dan naar Maaike Verduijn, zie bovenstaand email adres, of 

spreek mij of een van de andere MR-leden aan op school. Wilt u meer weten over het 

werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Informatie hierover vindt u op de 

website van OUDERS & COO (www.ouders.net). De Wet Medezeggenschap op Scholen 

vindt u op http://www.infowms.nl. 

 

Wij hopen dat u zich kandidaat stelt en zien uw aanmelding graag tegemoet. 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

namens de medezeggenschapsraad,  

Maaike Verduijn, voorzitter.  
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