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STAP IN EN REIS MEE… 
 
 

    
 

  Nieuwsbrief 16                                               Soesterberg, 18 april 2019 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren   

 Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei : meivakantie 

 Woensdag 8 mei   : hoofdluiscontrole 

 Donderdag 16 mei   : schoolafsluiting IPC Unit 

 Dinsdag 7 mei   : inloop informatie MR: 08.30 u. 

  

 
Groep specifieke zaken 

 Groep A en B    : woensdag 29 mei: spelinloop tot 08.45 u. 

 Groep 3-8    : dinsdag 7 mei: inloop tot 08.30 u. 

 Groep 5-6    : 27 mei en 3 juni:” Plaatselijke figuren” 

 Groep 7    : vrijdag 17 mei: verkeersexamen praktijk 

 Groep 8    : maandag 27 – 29 mei: kamp 

        

 

Vreedzame School 
In alle groepen werken we aan blok 5 aan het thema ’We dragen allemaal een 

steentje bij’.  

 

Welkom 
Wij heten Lucas Schouten en Caleb O’Reilly (groep A), en (groep 5) van 

harte welkom en wensen hem een fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 

IPC 
Alle kinderen leren veel over de units die allemaal met ‘Bouwen’ te maken 

hebben. Groep 5,6 en 7 is in het kader van dit thema op schoolreis geweest 

naar het Archeon. Op donderdagavond 16 mei sluiten we met de hele school 

deze unit af. Er staat wat moois op het programma. U bent van harte welkom 

tussen 17.30 en 19.00 uur.  

 

Trefwoord: thema voor Pasen is ‘Overwinnen’ 
Met Pasen herdenken de christenen hoe Jezus, gestorven aan het kruis, de dood 

overwint. In dit thema van Trefwoord onderzoeken de kinderen wat mensen kracht kan 

geven om angsten te overwinnen en dat je niet bang hoeft te zijn. De paasboodschap is 

een bemoedigende aansporing: geef de angst niet het laatste woord. De paaseieren, 

paastakken en paaslammetjes verwijzen naar oeroude, voorchristelijke  lentefeesten die 

de overwinning en vernieuwing van het leven symboliseren.  

Terugblik Paasviering 
De kinderen hebben vanmorgen in de klassen hun viering met elkaar gehouden. De rest 

van de dag stond in het teken van gezellig samenzijn. De kinderen hebben genoten van 
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een fantastische lunch. Wat heeft u een heerlijke gerechten gemaakt. Hartelijk dank 

hiervoor. Ook dank aan de oudercommissie die meegeholpen heeft met de organisatie.  

 

Terugblik Schoolreis Archeon (door Lisa en Yvonne groep 7) 
“De kinderen uit de groepen 5,6 en 7 zijn dinsdag op schoolreis geweest naar het 

Archeon. Wij hebben een gladiatorengevecht gezien, er was een rondleiding waarin 

verteld werd over het badhuis en het worstelen. Ook hebben we iets gemaakt wat te 

maken had met het leven van de Romeinen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld   

armbandjes gemaakt van touw of kaarsjes van de binnenkant van een bijenkorf. Het was 

erg leuk en we hebben veel gedaan. Wij vonden het kanoën en het boogschieten het 

leukste.”  

 

Ouders en oudercommissie dank voor de ondersteuning en organisatie. 

 

Goed doel 
Jaarlijks organiseren wij een actie voor een goed doel. Dit jaar heeft de 

leerlingenraad meegeholpen om dit te organiseren. Er gaat een leuke 

actie van start vanaf 20 mei (op initiatief van Madelief groep 7) waarbij 

we het Prinses Maxima Centrum in Utrecht gaan steunen. Lees verder in bijlage 2!!   

 
Oudercommissie en ouderbijdrage 
Volgens schooljaar zijn er nieuwe leden nodig. Wie vindt het leuk om mee te helpen in 

deze commissie?  

Heel fijn dat de teller van de ontvangen ouderbijdrage nu op 92% staat. We streven 

ernaar om de teller op 100% te krijgen.  

 

Herhaalde oproep voor de MR (door Paul Arends) 

Er komen twee plaatsen vrij in de oudergeleding van de MR. Op de vorige oproep is er 

één reactie binnengekomen. Wilt u ook bijdragen aan (het beleid op) De Postiljon, dan 

kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. In de bijlage van deze nieuwsbrief staat 

hierover meer informatie. De notulen van de vergaderingen staan, zoals gebruikelijk, op 

de website van De Postiljon onder het kopje “Ouderportaal”. Voor extra informatie kunt u 

natuurlijk ook altijd bij mij of de andere MR-leden terecht. 

 

Muziek 
Op dit moment hebben we te weinig aanmeldingen om de muzieklessen na schooltijd 

door te kunnen laten gaan. Wilt u uw kind toch nog aanmelden voor gitaarles (groep 4-8, 

acht lessen voor € 60) of voor muziek in de basis (groep 1-3 acht lessen voor € 45) dan 

kan dat. Als er gestart wordt dan is het vanaf maandag 13 mei. Voor die tijd krijgen de 

kinderen die zich al aangemeld hebben nog bericht of het door kan gaan.  

 

Avondvierdaagse: 21-24 mei 
We hoopten u meer informatie te kunnen geven, maar van de organisatie van de 

avondvierdaagse in Soesterberg is er verder geen informatie binnengekomen. Zodra we 

meer weten wordt u geïnformeerd. 

 

Wist u dat………… 

 de kinderen van groep 7 een eigen paascommissie hebben samengesteld en dat 

de commissie het programma heeft verzorgd en aangestuurd ……………………….. 

 dat groep 5 na de vakantie op de fiets naar gym gaat …………………………………….. 

We wensen u allen een fijne vakantie. Tot 6 mei! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het team van de Postiljon 

 



 

 

Bijlage 1: Gezocht: ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad 

 

 

Soesterberg, 18 april 2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Komend schooljaar treden twee mensen van de oudergeleding uit de 

medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor is er de mogelijkheid voor enthousiaste ouders 

van een van de leerlingen van “De Postiljon” om zitting te nemen in de oudergeleding 

van de MR.  

 

Wat is de MR? 

 

De medezeggenschapsraad denkt mee over allerlei onderwerpen die met de school en 

het onderwijs aan uw kind te maken hebben.  Ook heeft de MR hierin een wettelijke rol 

(zie bevoegdheden van een MR) Het doel is dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs 

wordt verbeterd  net als de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

De MR op “De Postiljon” bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Alle leden nemen 

voor een periode van 3 jaar zitting in de MR. Jaarlijks wisselt een ouder en een 

leerkracht. 

 

Bevoegdheden van een MR 

 

De schooldirecteur en het bovenschools bestuur zijn voor veel belangrijke beslissingen  

verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. In de Wet Medezeggenschap 

op Scholen (WMS) staat dat dat moet gebeuren via de MR. 

Er zijn verschillende soorten onderwerpen: 

 die waarover de MR eerst advies moet geven; 

 die waarover instemming van de MR vereist is; 

 die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

Concrete onderwerpen waar de MR een stem in heeft zijn: veranderingen in schooltijden, 

de schoolbegroting, het formatieplan, de schoolgids, het taakbeleid voor het personeel, 

de klachtenregeling, het zorgplan, enzovoorts.  

 

Wat levert zitting in de MR u op? 

 

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U leert veel 

over  wat er voor en achter de schermen van belang is voor (de organisatie van)  de 

school van uw kind(eren). U doet ervaring op met het meedenken over beleid en de 

stappen die ondernomen moeten worden om dit beleid te realiseren; of u past uw kennis 

op dit terrein toe. 

Verder hebben MR-leden recht op scholing. Deze kan zowel over de regels en de praktijk 

van medezeggenschap gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. 

Zo kunt u uw persoonlijke vaardigheden binnen, maar daarmee ook buiten de MR, 

vergroten d.m.v. cursussen en extra training. 

 

 



 

 

Wat vragen wij van u? 

 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels 

• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken) 

• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 maal een avond per jaar) 

• Een kritische én open houding 

• Een tijdsinvestering van ongeveer 6 uur per maand 

 

Lijkt het u iets om de MR te komen versterken? 

 

Mail dan vóór 8 mei 2019 naar Paul Arends, voorzitter MR, 

mr@depostiljonsoesterberg.nl. Stel uzelf kort voor en geef kort uw motivatie aan. Voeg 

een foto bij zodat ouders een beeld bij u krijgen. Als de inschrijving is gesloten, krijgen 

alle ouders, indien er meer dan één kandidaat is, de mogelijkheid hun stem uit te 

brengen op de kandidaten. Deze mogelijke verkiezingen vinden plaats begin juni. Mocht 

het zo zijn dat twee ouders zich verkiesbaar stellen, dan worden deze automatisch de 

nieuwe MR- leden.  

 

Wilt u eerst meer informatie ? 

 

Hebt u nog vragen? Mail dan naar Paul Arends, zie bovenstaand email adres, of spreek 

mij of een van de andere MR-leden, of maak gebruik van het inloopspreekuur op dinsdag 

7 mei vanaf 08.30 uur. Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in 

Nederland? Informatie hierover vindt u op de website van OUDERS & COO 

(www.ouders.net). De Wet Medezeggenschap op Scholen vindt u op 

http://www.infowms.nl. 

 

Wij hopen dat u zich kandidaat stelt en zien uw aanmelding graag tegemoet. 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

namens de medezeggenschapsraad,  

Maaike Verduijn, voorzitter.  
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Bijlage 2: Goed doel 

Sparen voor het Prinses Maxima 

Centrum. 

 

Op maandag 20 mei, starten we 

met het goede doelenproject. Dit jaar 

willen we geld gaan ophalen voor het 

Prinses Maxima Centrum in Utrecht. 

Er is jaarlijks veel geld nodig voor 

onderzoek en verzorging. Citaat uit 

de website van het PMC: 

Kinderen in het Prinses Máxima Centrum hebben te maken met een levensbedreigende 

ziekte en ingrijpende behandelingen. Ondanks de intensieve veranderingen in hun leven 

én dat van hun gezin, zorgen we er binnen het Máxima voor dat ‘het dagelijks leven’ en 

de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk door kunnen gaan.  

 

We gaan op verschillende manieren proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

krijgen. 

1. De kinderen doen mee met  “tekenfund”; 

2. Er worden cupcakes verkocht; 

3. Er kunnen flessen worden ingeleverd voor statiegeld; 

4. Er worden groepsschilderijen verkocht. 

 

Tekenfund 

Vanaf maandag 20 mei start dit onderdeel. Alle kinderen maken een tekening die 

opgestuurd wordt. Door een bedrijf wordt die tekening afgedrukt op bijvoorbeeld een 

broodtrommel, mok, placemats, muismat e.d. Deze producten zijn dan te bestellen via 

de webshop van uw kind. Na de meivakantie ontvangt u een folder met meer 

informatie. Zie ook www.tekenfund.nl. 

 

Cupcakes 

Op woensdag 5 juni om 8.30 uur, na de inloop, worden er heerlijke cupcakes verkocht. 

Dorien, moeder van Madelief, gaat ong. 200 cupcakes bakken (wat een klus) en 

verkopen voor slechts 1 euro. Wat geweldig dat je dit gaat doen dat wordt smullen!!!! 

Bij mooi weer is de verkoop buiten. Bij slecht weer in het speellokaal.  

 

Statiegeld 

Deze actie wordt door de leerlingenraad verzorgd. Kim, moeder van Lisa en Michel,vader 

van Julia, gaan dit klusje op zich nemen. Wat fijn dat jullie de leerlingenraad hierbij 

willen ondersteunen.  De actie start op maandag 20 mei en wordt op vrijdag 7 juni 

afgesloten. In de hal komen grote zakken te liggen waar de  lege flessen in gedaan 

kunnen worden. 

Dus vanaf nu geen lege flessen meer terug naar de winkel!!!!!! 

 

Veiling groepsschilderij 

In elke groep wordt op een canvasdoek een groepsschilderij gemaakt. Elke groep krijgt 

een thema. Op woensdag 12  juni om 8.30 uur start er in elke groep een bijzondere 

veiling onder leiding van de leerkracht. U wordt van harte uitgenodigd om met een goed 

gevulde portemonnee deze veiling bij te wonen!! Wie o wie bemachtigt het felbegeerde 

groepsschilderij?  

De veiling duurt ong. een kwartier.  

 

Na de veiling worden de bedragen van de 4 acties vliegensvlug bij elkaar opgeteld. Dit is 

een spannend moment. Gaan we de E1000,00 halen? 

Om 09.00 uur wordt het bekend gemaakt op het schoolplein. We bieden een medewerker 

van het PMC de cheque aan met het eindbedrag.  

We hopen met z’n allen op een mooi resultaat. 


