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STAP IN EN REIS MEE… 
 

 
    
 

  Nieuwsbrief 22                                               Soesterberg, 18 juli 2019 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren   

 Vrijdag 19 juli   : 12.00 u.: zomervakantie t/m 30 augustus  

 Maandag 2 september  : 08.30 u.: start schooljaar en samen aan de  

       koffie 

 Donderdag 12 september  : algemene- en informatieavond  

 Woensdag 18 september  : studiedag: kennismakingsgesprekken; alle  

       kinderen vrij       

 
 

Hier worden wij stil van………… 

Wij wensen onze leerkracht Anja en haar kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte om 

het grote verlies van Piet te dragen. 

 
(Er staat bij de kapstok in de eerste ingang een brievenbus waar u tot vrijdag 19 juli een berichtje 
voor Anja kunt achterlaten. Wij zorgen dat het bij haar afgegeven wordt). 
 

Zo’n afsluiting van een schooljaar kun je niet bedenken. In de eerste plaats uiteraard voor 

Nadieh en Anja. Maar ook op het team heeft dit impact. Wat doet het ons goed dat u met 

ons meeleeft. Als team willen wij u bedanken voor uw steun en meedenken, voor alle lieve 

berichten en kaarten. Dit is echt hartverwarmend.   

 

Afscheid 
Mathijs Odijk (groep 5) gaat onze school verlaten en naar basisschool de Werkplaats in 

Bilthoven en  Elise De Tombe (groep A) gaat verhuizen naar Stolwijk. We wensen hen 

beiden veel plezier op hun nieuwe school. 

 

Vreedzame School 
Alle groepen hebben blok 6 afgerond, het blok dat gaat over overeenkomsten en 

verschillen. Volgend jaar blijven onze gouden regels: 

Gouden regels 

1. Iedereen hoort erbij     (kernwaarde aandacht)  

2. Ik doe mijn best, ook als ik het moeilijk vind ( kernwaarde ambitie)      

3. Wat ik doe is ook goed voor de ander  ( kernwaarde autonomie) 

 

IPC 
Alle groepen hebben hun laatste unit afgesloten. Groep 7 

heeft woensdag een kermis verzorgd voor de kleutergroepen. 

Met een stempelkaart konden de kleuters spelletjes doen. De 

spelletjes zijn bedacht door de kinderen van groep 7. Zij hebben 

bijvoorbeeld geleerd over stroomkringen en hebben een spel gemaakt 
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waar je dat in moest gebruiken. Heel leuk was dat de vader van Pieter uit groep 7 nog een 

extra les hierover gegeven heeft.  

 
Schoolgids 2019-2020 en kalender 
De schoolgids 2019-2020 vindt u in september op onze website 

www.depostiljonsoesterberg.nl. In deze gids proberen wij u een zo duidelijk mogelijk 

beeld te geven van onze school. Wij informeren u over een groot aantal praktische 

zaken, zoals schooltijden, vakanties en studiedagen. Daarnaast wordt u geïnformeerd 

over ons onderwijs bijvoorbeeld IPC, de begeleiding van leerlingen en de rol van ouders. 

We nodigen u van harte uit de schoolgids eens rustig door te lezen. Indien u een 

papieren versie van de schoolgids wilt ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via 

info@depostiljonsoesterberg.nl. De kalender wordt bijgewerkt en staat na de vakantie 

ook op de website.  

Hieronder nog een keer het vakantierooster 2019-2020, aangevuld met de studiedagen.  

 
Studiedagen voor alle leerlingen 

Woensdag 18 september (let op: kennismakingsgesprekken in alle groepen) 

Maandag 4 november 

Vrijdag 6 december 

Donderdag 2 juli 

Extra studiedagen voor alleen groep 1-4 

Op vrijdag 31 januari en maandag 3 februari 

 

Groep 8 
Maandag hebben we onze groep 8 de school uitgezwaaid. 

Het is nu echt gedaan met acht jaar De Postiljon.  

Dinsdagavond was dan eindelijk de afscheidsavond die we 

samen hebben gevierd met de leerlingen van groep 8 en 

hun ouders, opa’s en oma’s. Eindelijk konden de kinderen 

hun musical  ‘Gewoon Super’ opvoeren voor groot publiek. 

Zij hebben dit fantastisch gedaan en heel goed voorbereid  

onder leiding van juf Nadieh en juf Emmely. Wij hebben 

genoten van het acteer- en zangtalent! Ook is er veel hulp 

geweest van ouders, die er heel wat vrije uurtjes in 

gestoken hebben. Wat dacht u van het decor of het oefenen thuis. Ouders top! Dank aan 

allen die op zijn eigen wijze een bijdrage heeft geleverd.  

Groep 8 had ook een mooie verrassing voor de school in petto. We hebben een prachtig 

cadeau aangeboden gekregen: een cheque ter waarde van € 75 om te besteden aan de 

renovatie van het schip dat op het plein staat. Hier zijn we heel blij mee! 

 

We nemen afscheid van onze leerlingen van groep 8. Ze slaan hun vleugels uit.  

Wij geloven in deze kinderen en wij geloven erin dat zij voldoende bagage hebben om 

hun volgende stap te zetten. We wensen Lina, Nohela, Piet, Aafke, Sarah, Joyce, Irem, 

Lex, Daniek, Jelle, Robin, Max, Malin, Sebastiaan, Renée, Jasper, Jim, Jip, Lars, Hessel, 

Jasmijn, Lisa en Lobke een goede start en veel succes op hun nieuwe school.  
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Afvalvrij 
Steeds meer scholen zijn afvalvrij. Ook wij overwegen om een afvalvrije school te 

worden. Het is echter nog niet zover, maar we kunnen alvast eens kijken wat we 

allemaal kunnen doen om minder afval te produceren. Bijvoorbeeld alle kinderen een 

beker drinken meegeven in plaats van een pakje of een lunchbakje in plaats van een 

plastic zakje. Wellicht heeft u zelf nog veel betere ideeën.  

 
Bieb ouders 
Wie wil er in het nieuwe schooljaar een paar uurtjes per week meehelpen in de 

schoolbieb? U kunt zich opgeven bij Mieke Wandel of via info@depostiljonsoesterberg.nl 

 

Luizenbrigade, en verkeerscommissie (herhaalde oproep) 
Gevraagd: versterking! Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij Jeannette 

de Ronden, via info@depostiljonsoesterberg.nl. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.  

 
 

‘Nieuwjaarskoffie’ 
We openen graag met de kinderen en u het nieuwe schooljaar op maandag 2 

september Om 08.30 uur staat de koffie klaar. U kunt elkaar ontmoeten en 

kennismaken met de leerkracht. Rond 09.00 uur starten de lessen in de 

klassen. 

 

Wist u dat………… 

 juf Rachel vanmorgen een heerlijk afscheidsontbijt voor haar klas had klaarstaan 

 de kinderen volgend jaar weer op donderdag muziekles hebben van Janneke 

Boomsma en dat we een structureel naschools muziekaanbod gaan verzorgen.…. 

 de kinderen op woensdag of vrijdag gym krijgen van een vakleerkracht gym …… 

 donderdagmiddag alle kinderen even kennis gemaakt hebben in hun nieuwe klas… 

 het nu toch echt tijd wordt voor vakantie ……………………………………………………………… 

 

We willen iedereen die zich op welke wijze dan ook, het afgelopen schooljaar 

heeft ingezet om samen met ons het schooljaar voor alle kinderen tot een fijn 

jaar te maken, héél hartelijk bedanken.  

 

We wensen alle kinderen, ouders en medewerkers van de school een hele fijne 

vakantie en weer een mooie start in september.  

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, het team van De Postiljon. 
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