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  Nieuwsbrief 13                                               Soesterberg, 7 maart 2019 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren   

 Maandag 11 maart   : MR vergadering 

  

 
Groep specifieke zaken 

 Groep A en B    : woensdag 20 maart: “Dans”  

     : maandag 25 maart: spelinloop tot 08.45 u. 

 Groep 3-8    : vrijdag 22 maart: volleybaltoernooi 

 Groep 5-8    : woensdag 10 april: schoolvoetbaltoernooi 

 Groep 7 en 8    : woensdag 27 maart: dode hoekles 

 Groep 7    : woensdag 3 april: koffie uurtje 

       donderdag 4 april: verkeersexamen theorie 

 Groep 8    : woensdag 13 maart: koffie uurtje  

        

 

Vreedzame School 
In alle groepen werken we weer aan blok 3. 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’. De kinderen leren 

zich in een ander te verplaatsen en dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren 

en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.  

 
Welkom 
Wij heten Ties Vlasblom (groep B), Siemen Honing (groep B) en Lenn 

Honing (groep A) van harte welkom en wensen hen een fijne en 

leerzame tijd bij ons op school. 

 

IPC 
Deze en volgende week starten de groepen met de nieuwe unit. 

Het onderwerp is deze keer voor alle klassen hetzelfde en daarom sluiten we 

deze unit met de hele school gezamenlijk af. Dit doen we op donderdag 16 

mei.   

 

Trefwoord 
In deze weken staat het onderwerp ‘spreken’ centraal. Door ergens over te spreken krijgt 

het betekenis. Dat je kunt praten is heel belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Voor 

kinderen is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de kracht van het spreken. Ze  

leren hun wereld te benoemen en kunnen zo uitdrukking geven aan hun bestaan. 

Beeldtaal is de taal van de levensbeschouwelijk traditie. Bronverhalen, zoals Bijbelse 

parabels, roepen beelden op van een wereld die nog geen werkelijkheid is maar dat wel 
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kan worden. Kinderen leren stap voor stap de beeldtaal van deze verhalen te begrijpen. 

Om niet alleen stil te staan bij de letterlijke tekst, maar ook naar de betekenis ervan in 

deze tijd.  

 
Staking (reminder) 
Op vrijdag 15 maart vindt er een landelijke stakingsdag plaats van leerkrachten uit onder 

andere het basisonderwijs. Inmiddels is bekend dat veel leerkrachten gaan staken en dat 

we daarom de school sluiten. Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder ongemak 

kan opleveren. Deze acties zijn niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen. Het 

gaat ons echt om de toekomst van ons onderwijs van uw en onze kinderen.  

 

Studiedag 
Tijdens onze studiedag van 4 maart hebben we een IPC training gehad. 

Een onderwerp was internationalisering. Een belangrijk onderdeel van IPC is kennis te 

maken met mensen van andere culturen en andere landen. Met welke landen bent u in 

contact geweest de afgelopen 24 uur?   

 

Een ander onderwerp was het voeren van effectieve gesprekken met kinderen waarbij 

het kind en de leerkracht samen reflecteren op de ontwikkeling van het kind. Dit noemen 

we Assessment For Learning (AFL). De IPC-units geven de leerling continue de 

mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te 

verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die 

past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Dankzij een goede evaluatie weet je 

welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn. Met het Assessment For Learning 

wordt deze voortgang gemonitord.   

 

De middag hebben we besteed aan voorbereidingen voor de nieuwe unit. 

 
Tevredenheidspeiling 
De vragenlijst heeft u inmiddels ontvangen. We vinden het heel 

waardevol als u de vragenlijst invult, omdat uw mening over de 

gang van zaken op school belangrijk is voor ons. U kunt dit doen 

tot 21 maart. 

 
Kalender: meester- en juffendag 
Deze dag staat gepland op vrijdag 12 april. Deze dag wordt verplaatst en binnenkort 

hoort u wanneer we deze dag gaan vieren en hoe we dat gaan doen. Vrijdag 12 april 

wordt dus een gewone schooldag. 

 

Leerkrachten gezocht 
Binnen onze stichting PCBO Baarn Soest zijn we dringend op zoek naar personeel. Op 13 

maart organiseren we een speeddate. Mocht u iemand weten, wilt u dit bericht dan 

delen? 

https://pcbobaarnsoest.nl/38-enthousiaste-leerkrachten-basis-en-speciaal-onderwijs-gezocht/ 

 
Wist u dat………… 

 het voetbaltoernooi voor groep 5-8 op woensdagmiddag 10 april gespeeld wordt…. 

 het volleybaltoernooi op 22 maart gespeeld wordt voor groep 3-5 (16.00 – 18.00 

u.) en groep 6-8 (19.00 – 21.00 u.) en de kinderen hiervoor tijdens de gymles 

een training krijgen…………………………………………………………………………………………………….. 

 groep 4 tijdens de groepsvergadering heeft afgesproken om met elkaar een spel te 

spelen om elkaar beter te leren kennen………………………………………………………………………  

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam, 

Jeannette de Ronden, directeur CBS De Postiljon.                  
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