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STAP IN EN REIS MEE… 
 
 

    
 

  Nieuwsbrief 5                                               Soesterberg, 1 november 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren   

 Week van 30 oktober   : kijklessen 

 Woensdag 7 november  : hoofdluiscontrole (u kamt toch ook?) 

 Woensdag 7 november  : inloopspreekuur logopediste 

 Donderdag 8 november  : studiedag: alle leerlingen vrij 

 Maandag 12 november  : studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij 

 Donderdag 15 november  : schoolfotograaf 

 Donderdag 15 en dinsdag 20 nov. : voortgangs- en adviesgesprekken 

 Woensdag 28 november  : MR                                             

 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : donderdag 29 november: inloop tot 08.45 u. 

 Groep 3-8    : vrijdag 9 november: inloop tot 08.30 u.  

 Groep 8    : dinsdag 6 november: drempelonderzoek 

 
Vreedzame School 

In alle groepen zijn we gestart met blok 2 ‘ We lossen conflicten zelf op’. De 

leerlingen leren hoe ze zelf conflicten constructief kunnen oplossen.  

 

 
 

IPC 
Alle groepen zijn volop aan het leren binnen hun Unit. In groep A en B wordt 

geleerd over speuren en verzamelen. In groep A zijn twee ouders in de klas 

geweest die fantastisch verteld hebben over hun postzegelverzameling en 

peper- en zoutstelletjesverzameling. Wie weet zijn er binnenkort meer 

verzamelaars te bespeuren bij de groepen A en B.  

 

Voortgangs-adviesgesprekken 
Er zijn gesprekken gepland voor donderdag 15 november en dinsdag 20 

november. Dit zijn belangrijke gesprekken over de ontwikkeling van uw 

kind en daarom verwachten we dat u aanwezig bent. U kunt zich 

inschrijven bij het lokaal van uw kind. De kinderen uit groep 6 t/m 8 

mogen aanwezig zijn bij deze gesprekken.    

 

Muziek 
De Gooische Muziekschool is nog bezig met een sollicitatieprocedure om iemand te vinden 

die voor onze school een naschools aanbod kan verzorgen. Helaas is het tot op heden nog 

niet gelukt iemand te vinden. 
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Website 
Onze website is vernieuwd. Alleen de groepenpagina’s zijn nog niet helemaal klaar. Deze 

zijn wel zichtbaar, maar ondergaan nog een verandering. Nieuwsgierig? Kijk snel op 

www.depostiljonsoesterberg.nl  

 

Klassenouders 
We zijn heel blij dat elke groep versterkt is met klassenouders: 

Groep A: Cècil van Essen (moeder van Fabian) 

Groep B: Astrid van der Veen (moeder van Vince) 

Groep 3: Viola Bex (moeder van Julia), Lianne ten Brink (moeder van Lucas), Manon 

Douw (moeder van Vayenn) 

Groep 4: Channa Koeslag (moeder Lizzy en Anouk), Magda van Reenen (moeder Ray)  

Groep 5: Alma van Dillen (moeder van Cas), Mireille Bakhuisen (moeder van Davi) 

groep 6: Rianne van Cappelle (moeder van Jesse), Ragonda Hovestad (moeder van Ken) 

Groep 7: Carolien Smitsman(moeder van Pieter) en Beathe Leferink(moeder van Nicolas) 

Groep 8: Kim van Wijhe (moeder van Lisa) en Saila Wijnstekers (moeder van Lobke)  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
In de loop van volgende week ontvangen de oudste kinderen van elk gezin een brief over 

de ouderbijdrage.  

 

Klassenlijsten 
Vandaag gaan de klassenlijsten mee met de kinderen. De gegevens van kinderen, 

waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven, zijn niet zichtbaar op deze lijst.   

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 15 november maakt de fotograaf individuele foto’s en 

groepsfoto’s. Als u niet wil dat uw kind gefotografeerd wordt, wilt u dat 

dan even mailen naar de leerkracht? Dan zorgen we dat uw kind niet op 

de foto gaat. U ontvangt nog verdere informatie. 

 

Wist u dat………… 

 de leerlingen uit groep A het Kabouterpad hebben gelopen ……………………………………. 

 de verkeerscommissie druk bezig is met het voorbereiden van een 

remwegdemonstratie voor vrijdagmiddag 16 november voor groep 6-8 ……………….. 

 we het fijn vonden dat er zoveel ouders deze week meegekeken hebben in de 

klassen ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens het Postiljonteam, 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon. 
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