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STAP IN EN REIS MEE… 
 
 

    
 

  Nieuwsbrief 2                                              Soesterberg, 13 september 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren  

 Vanaf 17 september   : IPC Start Unit 1 

 Woensdag 26 september  : Koffie uurtje: mediatoren stellen zich voor 

 Woensdag 3 oktober   : start Kinderboekenweek  

 Vrijdag 12 oktober   : einde Kinderboekenweek   

 Dinsdag 16 oktober   : MR vergadering: 19.30 u.   

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : dinsdag 18 september: voorstelling ‘Ridder F’ 

     : maandag 24 sept.: spelinloop tot 08.45 u. 

     : dinsdag 25 sept.: gr. A: ‘Boertjes en 

       boerinnetjes’  

     : donderdag 27 sept. : gr. B ’Boertjes  

       en boerinnetjes’  

 Groep 3-8    : donderdag 4 oktober: inloop tot 08.30 u. 

 Groep 7    : woensdag 26 september: kinderpostzegels 

 Groep 8    : dinsdag 18 september: informatieavond VO  

 
Vreedzame School 

Er is in elke groep een missie opgesteld, en bij die missie zijn afspraken gemaakt. 

Samen met de gouden regels en de kernwaarden zijn dit de pijlers van de groep. 

Al deze oefeningen zijn een onderdeel van blok 1 ‘We horen bij elkaar’. Heeft u de 

kletskaart al gebruikt, die uw kind meegenomen heeft? Vandaag zijn er groepsobservaties 

gedaan door Jelly Bijlsma in het kader van ‘Klassenkracht’. Deze observaties leveren een 

bijdrage aan het ondersteunen van het groepsvormingsproces in alle groepen.  U heeft 

hier informatie over gehad in de eerste nieuwsbrief en tijdens de ouderavond van vorige 

week. 

  
Welkom 
Van harte welkom aan nog 2 nieuwe stagiaires, Yentl Hoefakker (groep 7) 

en Nathalie Bouwmeester (groep A). Zij studeren voor leerkracht en we 

wensen hen een leerzame en plezierige tijd bij ons op school.  
 
IPC 

Groep 1-2 werkt aan de unit ‘Zo spelen wij’ en groep 3-8 aan ‘Hoe wij leren’. 

De kinderen onderzoeken met elkaar wat leren of spelen betekent en hoe je 

dat doet. Deze week wordt de unit afgesloten en volgende week wordt de 

nieuwe unit gestart. 
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Schoolgids 2018-2019 en kleutergids 
De schoolgids en de kleutergids staan op de website (onder het kopje Schooldocumenten). 

Deze week ontvangen alle ouders van de groep A en B een kleutergids en ontvangen een 

aantal ouders die zich hiervoor opgegeven hadden de schoolgids. 

 
Koffie uurtje: 08.30 u.-09.15 u. 
Het koffie uurtje van woensdag 26 september staat in het teken van De Vreedzame School 

en de mediatoren stellen zich aan u voor. Ook vertellen zij over De Vreedzame School. 

Heeft u hen ook gesignaleerd in de Soester Courant? 
 

Muziek 
Dit schooljaar wordt er op donderdag weer muziek gegeven door de muziekleerkracht 

Janneke Boomsma van de Gooische Muziekschool. Vorig jaar heeft ze na schooltijd koor- 

gitaar- en AMV lessen gegeven. Wij zijn nu nog in gesprek met elkaar over het aanbod na 

schooltijd. Informatie volgt. 

 

Gym groep 3-8  
We hebben een samenwerking met het bureau voor sportondersteuning. Wij hebben 

toegezegd gekregen dat er op dinsdag twee vakleerkrachten gymnastiek geven. Omdat de 

vraag opeens zeer groot is (veel scholen zetten de gelden die uit de werkdrukregeling 

ontvangen zijn in voor een vakleerkracht 

gymnastiek), kunnen er niet voldoende 

gymleerkrachten ingezet worden eenvoudig omdat 

er nu te weinig aanbod is. Daar wordt hard aan 

gewerkt. Omdat de dinsdag een gewilde dag is, is 

het extra moeilijk om iemand in te zetten. Het kan 

zijn dat we op een andere dag wel bezetting kunnen 

krijgen en moeten schuiven met de gymtijden. U 

hoort dit bijtijds.  
 

Gym groep A en B 
De kleuters krijgen vanaf 19 september elke 

woensdag gymles van Annelie van Besuijen. Zij is al 

bekend bij ons als buurtsportcoach. We vinden het heel belangrijk dat er ook aan de 

kleuters gymles gegeven wordt door een sportdocente. Dat is nu gelukt. We heten Annelie 

van harte welkom! 

 

Jeugdfonds voor sport en cultuur 
Wil uw kind op een sport of misschien wel een muziekinstrument leren bespelen maar heeft 

u geen idee waar u het geld vandaan moet halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur u helpen. Dit fonds kan mee betalen aan het lesgeld, de contributie en/of 

sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis weinig geld te besteden 

is. U kunt zelf geen aanvraag voor dit fonds doen. Dat kan wel via onze school. Marlies 

onze administratief medewerkster is intermediair en kan uw aanvraag doen. Dus kom 

gerust bij haar langs (maandag en donderdag). Dan kijken we samen of u in aanmerking 

komt voor het fonds. Voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl 

 

Terugblik informatie avond groep 1-7 en algemene ouderavond 
De informatie markt is redelijk bezocht. Natuurlijk hoop je alle 

ouders te ontmoeten op zo’n avond, maar dat is uiteraard een hele 

hoge ambitie. Er waren diverse ‘kraampjes’ waar u informatie heeft 

gekregen over de schoolontwikkeling en over de inzet van de 

methodiek van ‘Klassenkracht’, de MR, de OC, de luizenbrigade, de 

verkeerscommissie, de schoolbibliotheek,  de ateliers en de 

communicatie commissie. Er was veel werk van gemaakt door de 

werkgroepen/commissies. Chapeau! Het heeft ook opgeleverd dat diverse mensen zich 

opgegeven hebben om zich aan te sluiten bij de werkgroepen/commissies. 



 

 
 

De informatieavond in de groepen zorgde voor een kennismaking met elkaar en er is de 

nodige informatie gegeven. Diverse mensen gaven aan dat zij het fijn vonden om elkaar 

op deze manier te ontmoeten.  En ja soms moest er een keuze gemaakt worden om naar 

de groep van uw ene kind of uw andere kind te gaan.  

 

Kennismakingsgesprekken 
Gisteren zijn er kennismakingsgesprekken geweest. Het team vond het waardevol dat u 

aanwezig was en dat u de leerkracht goed bijgepraat heeft over uw kind(eren). Het 

schooljaar starten met deze gezamenlijke afstemming helpt om uw kind beter te leren 

kennen en uiteraard ook om u beter te leren kennen.  

 

Wist u dat………… 

 dit jaar op donderdag het hele jaar muziekles gegeven wordt door Janneke 

Boomsma van de Gooische Muziekschool.…………………………………………………………………  

 we dit jaar rekenen als belangrijk speerpunt hebben en dat leerkrachten geschoold 

worden hiervoor……………………………………………………………………................... 

 we dit jaar verder gaan om op vrijdag ateliers (of heet het nu workshops) te 

verzorgen voor groep 5-8, dat veel ouders zich opgegeven hebben en dat er begin 

oktober al met de eerste ronde gestart wordt……………………………………………………………. 

 de schoolbieb in oktober geopend wordt en dat lezen de kinderen helpt met het 

vergroten van hun algemene ontwikkeling en woordenschat…………………………………… 

 er nog ouders gevraagd worden om te helpen bij het uitlenen van boeken 

voor de schoolbieb (info@depostiljonsoesterberg.nl) of via Marjolein van Panhuis of 

Mieke Wandel ……….………………………………………………………………………………………………….... 

Met vriendelijke groet,  

 

namens het Postiljonteam, 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon. 
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