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STAP IN EN REIS MEE… 
 
 

    
 

  Nieuwsbrief 17                                               Soesterberg, 9 mei 2019 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren   

 Woensdag 15 mei   : inloop informatie MR: 08.30 u. 

 Donderdag 16 mei   : schoolafsluiting IPC Unit: 17.30 – 19.00 u. 

 Maandag 20 mei   : start activiteiten voor het goede doel 

 Dinsdag 21 – vrijdag 24 mei : avondvierdaagse 

 Donderdag 30 en vrijdag 31 mei : Hemelvaartsweekend: alle leerlingen vrij 

     

 
Groep specifieke zaken 

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

     : dinsdag 21 mei: schoolreis 

 Groep 3-8    : woensdag 5 juni: 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 Nina de Jong (groep A), Bram Muilwijk (groep A) en Hugo Figee 

(groep 5) van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd bij 

ons op school. 

 

Hoera en welkom Ties 
Juf Gerlin is sinds een paar weken met zwangerschapsverlof. Iets eerder dan verwacht is 

op 7 mei Maevy geboren. We feliciteren Henk en Gerlin met hun 3e dochter en Tess en Lois 

met hun zusje en wensen hen veel geluk met elkaar.  

 

Hoera en geboren 
Begin april is Jamy geboren, het broertje van Dylan Jobse uit groep 6. Gefeliciteerd en veel 

geluk met jullie zoon en kleine broertje. 
 

IPC 
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. Deze avond bent u te gast en loopt u samen met uw kind(eren) door de 
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hele school. Deze dag werken de kinderen nog hard aan een opdracht onder leiding van 

Egbert van Triest (vader van Meri gr. B en Sura gr. 4).  

Gevraagd: een aantal ouders (die handig zijn met groot gereedschap) die een dag, of 

ochtend of middag mee willen helpen om met de kinderen te werken aan een opdracht, 

die in het teken staat van bouwen. U kunt zich opgeven bij de eigen leerkracht. Helpt u 

mee?  

Over deze avond krijgt u nog apart bericht. 

 

Nieuwe digiborden 
In de vakantie is er in alle klassen een nieuw digibord opgehangen. Prachtige borden, 

met veel mogelijkheden om de lessen te ondersteunen. 
 

Dodenherdenking 
Op 4 mei zijn een aantal leerlingen van onze school aanwezig geweest bij de 

dodenherdenking, samen met leerlingen van de andere twee scholen uit Soesterberg. 

Gebruikelijk is dat leerlingen van een van de scholen een krans leggen namens de 

scholen uit Soesterberg.  

 

Avondvierdaagse: 21-24 mei 
Inmiddels heeft u informatie ontvangen per mail. Verdere informatie zie de bijlage. 

 

Wist u dat………… 

 Egbert, de vader van Meri (gr. B) en Sura (gr. 4) van Triest een interessante 

opdracht heeft gemaakt voor veel kinderen die met de unit “Bouwen” te maken 

heeft; dit ziet u bij de afsluitingsavond………………………………………………………………… 

 Een lid van de medezeggenschapsraad op woensdagmorgen 15 mei om 08.30 in 

de personeelskamer aanwezig is om uw vragen te beantwoorden ……………………..  

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam, 

 

Jeannette de Ronden,  

directeur CBS De Postiljon.  

 

Bijlage 1: avondvierdaagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AVONDVIERDAAGSE 2019 
 
Hallo jongens, meisjes & ouders van de kinderen van de Postiljon, 
 

Het is al weer bijna zo ver: De 65ste Avond4daagse van Soesterberg! 

 
Dit jaar zal de Avondvierdaagse gelopen worden op de volgende data:  

di.21, wo.22, do.23 & vrij.24 mei 2019. 
Deze week zijn de posters opgehangen in de school en hebben jullie per 

mail een inschrijfformulier ontvangen. 
 

De inschrijving is gestart op 6 mei. Inschrijven kan t/m 13 mei. 
 

De A4d is bedoeld voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Dus ook de 
kinderen uit groep 2 van 6 jaar zijn welkom, echter wel elk met een  

(ingeschreven bij de avondvierdaagsebond) eigen begeleider. 
Alle meelopende begeleiders uit groep 3 t/m 8 moeten volgens de nieuwe 

regels van de wandelbond/avondvierdaagsebond ingeschreven staan als 
deelnemer. Dit biedt de begeleiders de garantie verzekerd te zijn bij 

ongevallen en ook de bond de garantie verzekerd te zijn bij calamiteiten. 

Deze kosten zullen deels uit de Vrijwillige Ouderbijdrage betaald worden. 
Als begeleider ontvang je dan ook een prachtige avondvierdaagse 

medaille. 
De kosten bedragen € 6,00 pp. 

Maandag 13 mei is de uiterste inleverdatum van het inschrijfformulier 
en de betaling (liefst briefgeld).  Als je met school wilt meelopen ;-)  

 
Mochten er vragen/suggesties zijn, laat het dan graag weten! 

Groeten Channa Koeslag 
Mijn telefoonnummer is 06-53741118 of mailen naar channa.opten@gmail.com 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 


