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   Nieuwsbrief 16                                               Soesterberg, 10 april 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 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 

 Woensdag 16 mei   : hoofdluiscontrole 

 Maandag 21 mei   : Pinksteren: alle leerlingen vrij 

 Week van 22 mei   : Avondvierdaagse 

 

 
Groep specifieke zaken 

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

 Groep 4    : dinsdag 22 mei: koffie uurtje 08.30 – 09.30 

 Groep 5    : donderdag 17 mei: koffie uurtje 08.30-09.30 

 Groep 6    : woensdag 25 april: Idea ‘De Nachtwaker’  

 Groep 7    : vrijdag 25 mei: verkeersexamen praktijk 

 Groep 8    : dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Citotoets 

     : maandag 23 t/m woensdag 25 april: kamp 

     : donderdag 17 mei: sportdag groep 8 

      

 
Vreedzame School 

Alle groepen zijn gestart met blok 5, thema ’We dragen allemaal een steentje 

bij’. De gouden regel die bij dit blok centraal staat is: ‘Behandel een ander zoals 

je zelf behandeld wil worden’. Alle kinderen en medewerkers zorgen ervoor dat 

ze tijdens dit blok deze regel zo goed mogelijk naleven. Meer informatie zie 

bijlage.  
 

Welkom 
Wij heten Thor La Haye (groep B) van harte welkom en wensen hem een 

fijne en leerzame tijd bij ons op school. Ook heten we Marlies van der Jagt 

welkom. Zij is ons nieuwe adminstratief medewerkster en zal op maandag 

en donderdag bij ons werken. 

 
IPC  
Afgelopen week heeft groep 3 hun Unit afgesloten met een modeshow. De groepen 5 en 

6 hebben hun Unit ook afgesloten. Alle ouders waren uitgenodigd in de klas 

waar de leerlingen een presentatie of een speurtocht hebben verzorgd over 

wat ze geleerd hebben. Groep 7 en 8 sluiten vrijdag af met een modeshow 

waarna alle ouders het werk kunnen bekijken. 

 

 

 

mailto:info@depostiljonsoesterberg.nl
http://www.depostiljonsoesterberg.nl/


 

 

Paasviering  
We kijken terug naar een mooie paasviering en wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig 

waren om mee te vieren. We bedanken de oudercommissie voor het verzorgen van het 

10-uurtje.  

 

Enquête schooltijden 
Inmiddels zijn er al veel reacties binnen gekomen. U heeft nog de gelegenheid tot en met 

woensdag 11 april om uw vragenlijst in te leveren. Graag ontvangen wij ook uw mening.   

 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag informeert u over de ontwikkelingen van 2017. Deze is te vinden op de 

website onder het kopje schooldocumenten.  

 

Herhaalde oproep voor MR-lidmaatschap (door Maaike Verduin) 
Helaas hebben we na de oproep in de vorige nieuwsbrief nog geen aanmeldingen voor de 

MR gekregen.  

Er spelen momenteel een hoop belangrijke dingen op school en in de MR, bijvoorbeeld in 

de (mogelijke) verandering van schooltijden. Hierin heeft de MR beslissingsrecht en 

invloed op de uiteindelijke invulling. Ook in een mogelijke verhuizing is de MR een 

belangrijke partner voor de directie. Als u bij wilt dragen aan het beleid van de school op 

het gebied van onderwijs, maar ook veiligheid en toekomstige ontwikkelingen, hoop ik 

dat u zich alsnog beschikbaar wilt stellen. 

Bij vragen kunt u mij of een van de andere MR-leden altijd aanspreken. Ook kunt u onze 

MR-vergadering van 17 april bijwonen. Neem daarvoor even contact met me op.  

Ik zie uw reactie graag tegemoet op MR@depostiljonsoesterberg.nl. 

 

Maaike Verduijn-de Vries, voorzitter MR 

 

Ouderbijdrage en schoolreis 
Zoals in de vorige nieuwsbrief geschreven hebben heel veel ouders de ouderbijdrage 

betaald. Hartelijk dank daarvoor! De bijdrage van het schoolreisje is dit jaar gekoppeld 

aan de ouderbijdrage. Van een aantal mensen hebben we die bijdrage nog niet 

ontvangen. U heeft hier inmiddels een herinneringsbrief over ontvangen. U begrijpt dat 

uw kind niet op kosten van andere ouders mee kan op schoolreisje. Denkt u eraan in 

ieder geval de schoolreisbijdrage a €27,50 voor woensdag 11 april te hebben voldaan. 

Mocht u deze bijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u contact opnemen met Jeannette 

de Ronden en wordt er gezamenlijk gekeken naar een passende oplossing. 

 

Schoolfruit: laatste keer 20 april  
De kinderen hebben naast het eten van appels, peren, tomaten et cetera ook kennis 

gemaakt met tropisch fruit. Het is mooi om te zien dat alle kinderen dan toch iets 

proberen te eten wat ze nog niet kennen. Vanaf 21 april stopt de subsidie en wordt er 

geen fruit meer geleverd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vragen we u zelf weer het 

fruit voor uw kind(eren) te verzorgen. 

 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Sommige ouders hebben hun jongste kind nog niet aangemeld. Wilt u dit z.s.m. doen als 

dit het geval is? Dit is belangrijk voor ons omdat wij bezig zijn met het formeren van de 

groepen. 

 

Verkeersexamen groep 7 
Afgelopen donderdag heeft groep 7 het theoretisch 

verkeersexamen gedaan. Alle leerlingen zijn geslaagd. 

Gefeliciteerd en heel goed gedaan groep 7!  
 
Scholenvolleybaltoernooi 
Wat was het goed toeven in de sporthal tijdens het volleybaltoernooi. Er is goed en 

sportief gespeeld. Er zijn een paar groepjes uit groep 4-8 zelfs 1e en 2e geworden. De 
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groepen die 1e zijn geworden kunnen meedoen aan de landelijke Regio 

Kampioenschappen op 26 mei in Ouderkerk aan de Amstel (de groepen die 2e en 3e zijn 

geworden kunnen op de reservelijst). Van elk Regio Kampioenschap (er zijn er 4 in het 

land) plaatsen de nummers 1 t/m 3 zich voor het Nederlands Kampioenschap 

Schoolvolleybal. De begeleiders van de groepen hebben hierover een mail ontvangen en 

kunnen zich eventueel inschrijven hiervoor. 

 

Schoolreis maandag 16 april 
U heeft inmiddels een mail ontvangen waarin alle informatie stond. Nog even ter 

herinnering: alle kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. Groep 1-3: 

vertrek om 09.00 uur en aankomst rond 14.30 uur. Groep 4-7 vertrek om 08.40 uur en 

aankomst 16.30 uur. Wilt u de groepsapp in de gaten houden? Mocht u nog vragen 

hebben dan kunt u deze stellen bij de leerkracht.  

 

Wist u dat………… 

 groep 4 geleerd heeft om te vilten en hele mooie patronen gemaakt hebben ……………. 

 groep 8 zich voorbereidt op hun schoolkamp dat binnenkort gepland staat en de 

juffen en twee vaders die meegaan dit ook doen…………………………………………............... 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon.   

 

Bijlage 1:  Vreedzame School blok 5 

  



 

 

Nieuwsbrief 5 De Vreedzame School 
    

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Algemeen 

 

Blok 5 – We dragen allemaal een 

steentje bij 

 
We willen graag dat de kinderen zich 

verbonden voelen met de klas en de 

school.  

Dat kan alleen als we kinderen het 

gevoel  geven dat ze er toe doen. Om 

dit te bereiken, krijgen de kinderen 

taken en verantwoordelijkheden.  

Binnen de school is afgesproken 

waarover  de kinderen mee mogen 

denken en beslissen.   

Als de kinderen zich betrokken voelen 

bij de klas en de school, ontstaat een 

positieve sfeer. Ze zijn dan 

gemotiveerd om deel te nemen aan 

wat in de klas gebeurt.  

Een van de verantwoordelijkheden van 

kinderen op onze school is het werken 

als leerlingmediator. 

Leerlingmediatoren zijn speciaal 

opgeleide kinderen uit de bovenbouw. 

Zij helpen kinderen bij het oplossen 

van conflicten. Voor de kinderen uit de 

onderbouw is dat vaak nog nieuw. 

Daarom presenteren de 

leerlingmediatoren zich aan de 

onderbouw en leggen uit hoe een 

mediatie met leerlingmediatoren 

werkt. De kinderen in de midden- en 

bovenbouw weten dat al. 

Een steentje bijdragen gaat ook over 

het uitvoeren van taken binnen de klas 

en de school. Dat begint bij het 

uitvoeren van gezamenlijk met de 

kinderen gekozen taken. De kinderen 

zijn verantwoordelijk voor het goed 

uitvoeren van die taak.  

 

Wilt u meer weten over De Vreedzame 

School dan kunt u kijken op site van 

de school www.devreedzameschool.nl  

of langskomen op school. 

 
 

 

Blok 5:  

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het: 

- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander; 

- leren omgaan met je boosheid; 

- weer goed maken n.a.v. een conflict; 

- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict; 

- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien; 

- verschil tussen helpen bij een conflict als 

  scheidsrechter en helpen als mediator; 

- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen 

  om te helpen wanneer je een conflict hebt. 

 

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage 

te leveren aan de groep en aan de school: 

- de kinderen bedenken activiteiten om het voor 

  iedereen nog leuker te maken in de klas en in de 

  school; 

- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren 

  van opdrachten en het zelf bedenken van en  

  meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn 

  voor de groep;  

- de kinderen leren werken met klassencommissies  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In blok 3 – “We hebben oor voor 

elkaar” hebben de kinderen 

geleerd: 

 

- Dat het belangrijk is om     

  duidelijk te zeggen wat je    

  bedoelt; dat voorkomt onnodige  

  conflicten 

- Goed naar elkaar te luisteren en  

  samen te vatten. Je laat dan  

  zien of je de ander goed  

  begrepen hebt. 

- Dat mensen op verschillende  

  manieren naar dingen kijken.  

  We noemen dit het hebben van   

  verschillende gezichtspunten.  

  Dat komt omdat we  

  verschillende ervaringen,   

  verschillende gevoelens hebben  

  en uit verschillende gezinnen  

  komen. 

  Verschillende gezichtspunten   

  kunnen soms conflicten  

  veroorzaken.  

 
 

Tips voor thuis: 

- neem de tijd om naar het   

  verhaal van uw kind te  

  luisteren als hij/zij een  

  conflict heeft; 

- bedenk samen  

  oplossingen waar  

  iedereen tevreden  

  over  is; 

- bedenk samen met uw 

  kind een plannetje om  

  het thuis nog gezelliger 

  te maken en spreek af  

  wie wat doet; 

- laat uw kind(eren) eens  

  meedenken en beslissen  

  over dingen die u wilt  

  gaan doen, bijvoorbeeld 

  het kiezen van de  

  vakantiebestemming,  

  zodanig dat het voor  

  iedereen leuk is. 
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