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Nieuwsbrief 8                                                                   Soesterberg, 29 januari 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

22-31 januari Nationale voorleesdagen 

30 en 31 januari School gesloten i.v.m. staking 

31 januari en 3 februari Studiedag onderbouw: groep 1-4 vrij 

4 februari Kunst en cultuur: Storyscope groep 7 en 8 

11 februari  Rapport mee  

Kunst en cultuur: ‘Hoor mijn plekje’ groep A en B 

12 en 18 februari Rapport-en adviesgesprekken 1-8 

20 februari Nieuwsbrief 9 

21 februari Afsluiten IPC unit  

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

3 maart MR vergadering: 19.30 uur 

 

 

Vreedzame School 
Alle groepen werken aan blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar’. Dit blok gaat over 

gevoelens. Het om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een 

positief klimaat in de klas en in de school.  

 

Afscheid Els Westeneng 
Na 43,5 gewerkt te hebben in het onderwijs, waarvan 23,5 jaar bij ons op De Postiljon, 

gaat Els vanaf 1 maart met pensioen.  

We vinden het erg jammer dat zij ons gaat verlaten en zullen haar en haar expertise op 

het gebied van remedial teaching zeker gaan missen. We bedanken haar voor haar goede 

inzet en waardevolle bijdrage die ze geleverd heeft voor onze leerlingen en aan onze 

school. We wensen haar een goed pensioen en we gunnen het haar dat ze nu veel tijd 

krijgt om toe te komen aan haar hobby’s.  

 

IPC 
Nieuws van de groepen: 

Groep 1-2: unit ‘Brr, wat is het koud’ 

 

Groep 3-4: unit ‘Dag en Nacht’  

We zijn al een aantal weken bezig met de unit ‘dag en nacht’. De kinderen 

leren hierover steeds meer. Zo weten we nu wat reflecterende kleding is, en hebben we 

dit ook zelf ontworpen. Ook hebben we geleerd dat onze schaduw verandert in de loop 

van de dag. Daarnaast weten we nu wat een legenda is en hebben we al een paar mooie 

kunstwerken gemaakt over dag en nacht. Kortom we leren elke keer weer wat nieuws 

over dag en nacht en er komen nog veel meer leuke opdrachten aan…………….  

 

Groep 5-6: unit ‘Luchthavens’ 

Deze periode stonden er aardrijskundige en internationale taken op het programma. We 

hebben stempels in paspoorten bekeken en hebben ons eigen paspoort gemaakt. We 

hebben een reis gepland naar vier verschillende bestemmingen over de wereld om daar 
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dan vervolgens stempels van de landen bij te maken. De landen hebben we opgezocht om 

te kijken wat kenmerkend is aan het land. Best een hele toer om op de wereldkaart de 

landen te vinden! Creatief: leerlingen hebben een verkeerstoren of vliegtuig gemaakt en 

met waterverf geverfd. Kunst en ICT staan gepland voor de komende periode. 

 

Staking 30 en 31 januari 
Op deze twee dagen is de school gesloten, omdat het grootste deel van het team 

meedoet aan de staking. Hierover hebben we u twee weken geleden geïnformeerd. We 

gaan donderdag naar Amsterdam om mee te doen aan de manifestatie.  

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 
Rapporten 
Dit schooljaar is er veel geleerd in alle groepen. Om alle resultaten en daarmee de 

ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen, verwerken leerkrachten veel gegevens. Zij 

observeren, geven hun lessen, nemen methode toetsen en Cito-toetsen af op veel 

vakgebieden vanaf groep 3. Landelijk liggen de toetsen behoorlijk onder vuur. Ook 

binnen de stichting hebben we hier gesprekken over. We merken dat het veel tijd kost 

om de toetsen af te nemen, dat het een momentopname is en dat het voor sommige 

kinderen ook spannend is. Aan de andere kant geeft het ons als school informatie waar 

we als school staan ten opzichte van de landelijke normen die het Cito hanteert en helpt 

het ons om ons onderwijs te evalueren. We doen dat met het hele team en kijken dan 

wat nodig is en hoe we moeten bijstellen. Vervolgens maken de leerkrachten de plannen 

voor hun eigen groep voor de komende periode. Op 11 februari krijgen de kinderen hun 

rapporten mee. Daarna worden de resultaten met u besproken, maar we kijken ook naar 

het hele functioneren in de groep. Een kind is gelukkig meer dan een toets en daar 

hebben de leerkrachten veel oog voor. In het geval van IPC staan er geen cijfers op het 

rapport. Uiteraard wordt de ontwikkeling gevolgd, waarbij het vooral gaat om 

vaardigheden die kinderen zich eigen moeten maken. Hiervoor werken de leerkrachten 

met ‘Assessments For Learning’. De leerlingen en de leerkrachten vullen in hoe zij vinden 

dat een leerling zich ontwikkelt en hebben hier een gesprek over.   

 

Omdat we de rapportgesprekken heel belangrijk vinden, verwachten we alle ouders. U 

kunt zich inschrijven bij het klaslokaal van uw kind. Wanneer u ook voor uw andere kind 

inschrijft (bij een andere klas), zorgt u er dan voor dat er 20 minuten tussen de 

aanvangstijd zit. U kunt zich inschrijven op de lijst bij de lokalen, vanaf dinsdag 4 

februari. 

 

Schoolplan 2020-2024 
Elke vier jaar beschrijft een school in grote 

lijnen wat de ontwikkelingen zijn in een 

schoolplan. Om tot goede keuzes te komen 

zijn we een periode met elkaar in gesprek 

geweest en hebben nu het schoolplan 

afgerond. De MR heeft meegelezen en 

instemming verleend op het schoolplan. En 

met de leerlingenraad hebben we gesproken 

over de parels van de school, wat ze over 4 

jaar veranderd zou willen zien en hebben we 

het definitieve plan besproken aan de hand 

van een tekening dat van het schoolplan 

gemaakt is. Deze poster hangt vanaf volgende week in de school, dus neem gerust een 

kijkje. Onze ambitie voor de schoolontwikkeling voor de komende vier jaar richt zich op: 

Versterken van het lesgeven en het optimaliseren van het verrijkingsaanbod, verder 

implementeren en borgen van het IPC onderwijs, regie voeren op de ontwikkeling van 

gedrag van leerlingen en het vormgeven van een nieuw schoolgebouw.   

Voor dit jaar zijn van alle onderdelen aparte speerpunten gekozen en uitgewerkt in een 

jaarplan en aan die plannen werken we nu.  
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Nationale Voorleesdagen 
Lezen is heel belangrijk en daarom besteden wij ook dit jaar weer veel tijd aan 

(voor)lezen. Op woensdag 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen ook bij ons op 

school van start gegaan. Verschillende ‘gasten’ hebben in de groepen voorgelezen tijdens 

een pyjama ontbijtje. Daarnaast hebben de kinderen van de bovenbouw voorgelezen in 

de kleutergroepen en hebben de kinderen van groep 1 t/m 3 een verteltas mee naar huis 

gekregen. Ook in de bibliotheek van Soest en Soesterberg zijn er feestelijke activiteiten. 

En voor kinderen t/m 17 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek altijd gratis! 

 

Herhaalde oproep TSO medewerkers 
Doordat we een toename zien van kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse 

opvang zijn we dringend op zoek naar iemand die tegen een kleine vergoeding mee wil 

helpen tijdens het overblijven. Inmiddels heeft zich iemand aangemeld, waar we erg blij 

mee zijn. Weet u nog iemand? Denk ook aan een opa of oma die tijd heeft. Wilt u dit 

doorgeven aan Jeannette de Ronden via het mailadres: info@depostiljonsoesterberg.nl  

Nieuwe serie gitaar en ukelele lessen  
Vanaf 10 februari start muziekdocent Tom Verweij weer met een 

nieuwe serie gitaar- en ukelelelessen. Tom leert de deelnemers op 

een ontspannen en enthousiaste manier de eerste muzikale stappen 

te zetten op het instrument. 

 

De lessen vinden plaats op maandagmiddag in het overblijflokaal. 

Deelname kost € 110 voor 15 lessen (exclusief huur instrument). De lesduur is 

afhankelijk van het aantal deelnemers per groepje. 

Uitgangspunt hiervoor is 3 leerlingen in 30 minuten. Indien gewenst kunnen er ook 

privélessen worden afgenomen. De huur van het instrument wordt aangeboden voor € 15 

voor de periode van 15 lessen. 

Aanmelden voor de lessen kan via https://inschrijven.degooischemuziekschool.nl/ 

Kies voor lessen – groepsles 30 min, 15 lessen 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met De Gooische Muziekschool 035-6936596 

 

Muziek op Schoot voor peuters 
Bij voldoende aanmeldingen willen we vanaf maart een serie van 6 lessen ‘Muziek op 

Schoot’ voor 2- tot 4 jarigen aanbieden. Deze korte cursus kost € 59 en zal gegeven 

worden door Liesbeth Obers op maandagochtend of op zaterdagochtend (afhankelijk van 

de animo). Mocht u interesse hebben dan kunt u dat alvast laten weten bij Jeannette de 

Ronden via info@depostiljonsoesterberg.nl.  Er zal dan contact met u opgenomen worden 

door Liesbeth Obers.  

 

Wist u dat………… 
 de peutergymlessen op woensdagmorgen druk bezocht worden…………………………….. 

 ons scenario onderzoek voor mogelijke nieuwbouw van de school deze week in de 

gemeenteraad besproken wordt ………………………………………………………………………………..  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Postiljon  
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