
 

 
                           

Gen.Winkelmanstraat 111 
                                      3769 EC  Soesterberg 

tel. 0346 351518 
e-mail: info@depostiljonsoesterberg.nl 

website : www.depostiljonsoesterberg.nl 
 

 
 

   Nieuwsbrief 20                                                     Soesterberg, 12 juni 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Donderdag 14 juni   : rondetafelgesprek (op uitnodiging)  

 Woensdag 20 juni   : MR vergadering 

 Maandag 25 juni   : studiedag onderbouw: groep 1-4 vrij 

 Donderdag 5 juli   : eindejaar gesprekken 

 Maandag 9 juli   : eindfeest en meester- en juffendag: continu 

       rooster tot 14.00 uur voor alle groepen;  

       rapporten mee 

 Woensdag 11 juli   : sportdag groep 1-7 

 Donderdag 12 juli   : kennismaken nieuwe leerkracht 

 Vrijdag 13 juli t/m 24 augustus : 12.00 uur start zomervakantie  

 

 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : donderdag 28 juni: spelinloop tot 08.45 uur 

 Groep 1-3    : voorleesworkshop in bieb van Soesterberg 

 Groep 3-8    : maandag 2 juli: inloop tot 08.30 uur 

 Groep 4     : donderdag 28 juni: koffie uurtje    

 Groep 8    : dinsdag 10 juli: afscheidsavond 

 
 

Vreedzame School 
Alle groepen werken aan blok 6, thema ’We dragen allemaal een steentje bij’. De 

gouden regel die bij dit blok centraal staat is: ‘We luisteren naar elkaar’.  

De groepen 1-6 hebben de kletskaart ontvangen, een hulpmiddel om samen met 

uw kind het gesprek over dit thema aan te gaan. Dit jaar nemen de mediatoren 

Jasmijn Besjes, Tigo Hilligehekken, Nicky Huiden, Wencke van der Linden, Rick van der 

Schoot en Romana Voskuilen afscheid van ons. We bedanken onze mediatoren voor hun 

fantastische inzet en positieve bijdrage. Tegelijkertijd verwelkomen we de nieuwe 

mediatoren uit groep 6:Maud Stikkelorum, Yvonne Huiden, Mèghann Pouw, Jasper Smit, 

Mick de Waal, Colin Pouw. Zij krijgen een training die uit drie bijeenkomsten bestaat, om 

hun taak als mediator zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Voor de zomervakantie 

starten zij met de eerste trainingen en na de zomervakantie gaan ze verder. In 

september worden ze aangesteld als mediator. 
 

 
Afscheid 
Met ingang van het nieuwe schooljaar nemen we afscheid van Petra Oldenkotte, omdat 

zij een andere baan heeft. Wij zullen Petra en haar expertise gaan missen. We bedanken 

haar voor haar goede inzet en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.   
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“Na tien jaar Postiljon heb ik een nieuwe stap gemaakt in mijn schoolloopbaan. Twee 

weken geleden, kreeg ik een baan aangeboden op een andere school. Deze baan sluit 

bijzonder goed aan bij de studie die ik volg. Het was een erg moeilijke keus, maar ik 

vond dat ik deze kans niet kon laten lopen. 

Mijn tijd op de Postiljon zal ik nooit vergeten, het was een heerlijke tijd!” 

 

Lieve groet, 

Petra 
 

IPC  
Alle groepen werken aan hun nieuwe Unit. Groepen 3 en 4 leren nu 

over mieren en hebben een mierenboerderij, met levende mieren. 

Deze is te zien in het nisje van het TSO lokaal. De leerlingen hebben 

ook zonnebloemen gezaaid om de bijen te redden. Groep 7 heeft net 

over elektriciteit gewerkt. Zij hebben stroomcircuits gemaakt met lampjes en motortjes.   

 

Vakantierooster 
Onderstaand het vakantierooster. De studiedagen zijn nog niet vermeld in dit rooster. Dit 

volgt in de volgende nieuwsbrief. Het complete rooster zal ook vermeld worden in de 

schoolgids. 

 

Vakantie 2018-2019  

Begin schooljaar ma 27 augustus 2018 

Herfstvakantie ma 22 okt t/m vr 26 okt 2018 

Kerstvakantie ma 24 dec 2018 t/m vr 4 jan 2019 

Voorjaarsvakantie ma 25 feb t/m vr 1 maart 2019 

Paasweekend en meivakantie  Vrij 19 april t/m vrij 4 mei 2019 

Hemelvaart do 30 en vrij 31 mei 2019 

Pinksteren ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 22 juli t/m vrij 30 augustus 2019 

 
Indeling groepen 
Het was duidelijk welke leerkracht welke groep zou gaan lesgeven. Door het vertrek van 

Petra is er nu een vacature en zal er achter de schermen opnieuw gekeken moeten 

worden naar het best passende plaatje. We hopen u zo snel mogelijk te kunnen 

informeren. Weet u nog iemand die een baan zoekt, tip me dan even! 

 
Eindejaarsgesprekken 

Op donderdag 5 juli heeft u de gelegenheid om een afsluitend gesprek te voeren 

met de leerkracht. Dit is niet verplicht. Als u behoefte heeft aan dit eindgesprek, 

dan kunt u zich vanaf maandag 18 juni inschrijven bij het lokaal van uw kind. 

 

Rondetafelgesprek 
Op donderdagavond 14 juni houden we weer een rondetafelgesprek. Inmiddels zijn er uit 

elke groep twee ouders uitgenodigd. Sommige ouders hebben aangegeven niet deel te 

nemen, daarom nodigen wij vandaag nog een paar andere ouders uit. Houd u mail dus in 

de gaten. Het onderwerp van deze avond is:  

 

Toekomst van De Postiljon: wauw een nieuw schoolgebouw !     

 
Cito 
Groep 8 heeft met de eindtoets van het Cito naar verwachting, maar wel iets onder het 

landelijk gemiddelde gescoord. Echter we zijn heel tevreden over de uitstroom naar het 

voortgezet onderwijs. 



 

 

 
Circuitbaan 
Dinsdag 5 juni hebben we de circuitbaan geopend en Inge Pouw 

(moeder Max groep 7) in het zonnetje gezet. Zij heeft als lid van 

de speelpleincommissie veel werk hiervoor verzet. Inge dank je 

wel! 
 

Summer Camp in Utrecht 
Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze 

week te verbeteren. Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 

Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les, alles 

geheel in het Engels. Voor meer informatie zie bijgaande flyer of  

www.summercamp.nl 
 

Schoolshirts 
Denkt u er nog even aan het schoolshirt in te leveren? 

 

Wist u dat………… 

 er vanaf maandag 11 juni toetsen van Cito afgenomen worden ..……………………………….. 

 er binnenkort nieuwe boeken binnenkomen voor de schoolbibliotheek ………………………… 

 ouders van groep 8 druk bezig zijn met het decor en kostuums voor de eindmusical 

voor groep 8 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam 

 

 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon 

 

 

Bijlage 1: Summercamp
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