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Nieuwsbrief 9                                                                 Soesterberg, 20 februari 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

3 maart MR vergadering: 19.30 uur 

4 maart  Hoofdluiscontrole: u kamt toch ook? 

12 maart Inloop ouders groep 3-8 tot 08.30 uur; 

Nieuwsbrief 10 

27 maart  Volleybaltoernooi groep 3-8 

 

Vreedzame School 
Alle groepen werken aan blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’. 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. In de volgende nieuwsbrief 

meer hierover. 

 

Welkom 
Wij heten Noa Groen en Joep Buurman (groep A ) en Iva Limpens 

(groep B) van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame 

tijd bij ons op school. 
 

Hoera geboren 
Op 8 februari is Rowan geboren, broertje van Ray, 

Lana en Luca van Reenen. Gefeliciteerd en veel geluk met jullie zoon en 

kleine broertje.  

 

Op 1 februari is Jasmijn geboren, zusje van Esther Stel. Gefeliciteerd en 

veel geluk met jullie dochter en kleine zusje.  
 

Afscheid 
Vrijdag is Romy Smit, stagiaire van groep 3, voor het laatst. We bedanken haar voor 

haar goede inzet en wensen haar succes met haar studie. 

Vandaag was juf Rachel voor het laatst in groep A. We bedanken haar voor haar grote 

inzet en ze zal vast af en toe invallen bij ons.  

 

Bedankwoordje Els Westeneng over haar afscheid 
Donderdagmorgen 13 februari…… 

Om half negen, wat een verrassing! 

Alle kinderen met een bloem, tekening, cadeautje in de gang. 

Muziek, gelach, plezier, wat een feest! 

Iedereen heel hartelijk bedankt! 

Ik heb genoten; een mooier afscheid had ik me niet kunnen wensen.  

 

Hartelijke groet, 

Els Westeneng 
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IPC 
Nieuws van de groepen: 

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

Vandaag hebben we de unit afgesloten. De ouders hebben een kijkje 

genomen in de klas. De kinderen hebben verteld wat ze geleerd hebben. 

Daarnaast hebben ze ‘geschaatst’ en een bekertje chocomel gedronken 

met een koekje. 

 

Groep 3-4: unit ‘Dag en Nacht’  

De unit ‘Dag en nacht’ hebben we afgelopen donderdag afgesloten.  

Tijdens de afsluiting hebben alle leerlingen een schimmenspel 

gespeeld. Door poppetjes te maken in de deksel van de doos 

ontstond er een mooi lichtspel van licht en donker. In groep 4 

hebben we nog een extra kunstles gegeven. De opdracht was om 

een silhouet te tekenen. Na de vakantie starten we met een nieuwe unit. Voor deze unit 

is het de bedoeling dat de kinderen op maandag 2 maart een oud kledingstuk mee naar 

school nemen. De unit wordt dan bekend. Spannend………. 
 

Groep 5-6: unit ‘Luchthavens’ 

Luchthavens bleek weer een mooi thema om te leren. De topografie van de wereld kwam 

om de hoek kijken (werelddelen, oceanen). Ook hebben we naar beroepen op 

luchthavens gekeken (groep 5) of onze mening op een poster gezet t.a.v. Luchthaven 

Soesterberg (Schiphol is vol; kan vliegveld Soesterberg worden ingezet?). Natuurlijk 

moesten er ook vliegtuigjes gevouwen worden. En sommige kwamen ver zeg! (Het bleek 

dat het ouderwetse vliegtuig het beste werkte).  

Genoeg airmiles verzameld nu. Tijd voor vakantie waarna we gaan kijken naar beroemde 

en vooral belangrijke mensen. 

 

Groep 7-8: unit ‘Politiek’ 

In groep 7 en 8 wordt deze periode gewerkt aan de unit ‘De Politiek’. De leerlingen 

hebben in groepjes een politieke partij opgezet voor de school. Om het thema 

betekenisvol te maken is er een budget van 100 euro beschikbaar gesteld om de 

beloofde plannen uit te voeren. 

De groepjes hebben een partijprogramma geschreven, een partijleider gekozen en een 

speech gehouden voor juf Jeannette om te toetsen of de plannen haalbaar zijn. Vandaag, 

20 februari, is het dan zo ver: Dé Postiljon-verkiezingen. Vanmiddag is er een 

verkiezingsbijeenkomst gehouden met ouders en leerlingen van groep 7 en 8. Daarna 

zijn de stemmen uitgebracht. De kiesgerechtigden zijn groep 5 t/m 8 en de ouders van 

groep 7 en 8. De stemmen zijn geteld door de kiescommissie. Na de voorjaarsvakantie 

zal de winnende partij haar plan ten uitvoer brengen.  

 

Inspectiebezoek 
De inspectie heeft op 20 januari 2020 een thematisch schoolbezoek afgelegd 

‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen’. Zij heeft dit onderzoek 

uitgevoerd om informatie op te halen vanwege haar taak toezicht te houden op het 

onderwijsstelsel. Deze informatie vormt een van de bronnen voor de ‘Staat van het  

Onderwijs’ dat jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geeft de inspectie met het bezoek 

invulling aan de verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de 

vier jaar te bezoeken.  

Tijdens dit bezoek stond centraal: het didactisch handelen en hoe de school de kwaliteit 

zelf evalueert; de eigen ambities met betrekking tot het didactisch handelen en of de 

school zelf zicht heeft op de kwaliteit en realisatie van deze ambities. En er is gekeken 

aan welk verbeterpunt de school zelf werkt. 

 

In ons gesprek met de inspecteur is naar voren gekomen dat ze de sfeer in de groepen 

goed vond en dat er een positief pedagogisch klimaat is in de school. Ze vond dat we als 

school goed zicht hebben op onze eigen leerpunten en handelen hier ook naar. Ze vond 

dat het didactisch handelen (het lesgeven) op orde is, maar dat het nog wat meer om 



 

 
afstemming vraagt op alle niveaus, zodat alle leerlingen voldoende uitgedaagd worden 

om te leren. Dit hebben we zelf ook aangeven als ontwikkelpunt en ze zag dat we daar 

mee bezig zijn met elkaar. Dit doen we namelijk doordat we met het hele team een boek 

lezen over effectieve instructie en afstemming. We oefenen met elkaar deel voor deel en 

bespreken het met elkaar. Tijdens klassenbezoeken kijken we naar onze ontwikkeling 

hierin. Ook is er op vrijdagmiddag een zogenaamd ‘ Denklab’ voor leerlingen van groep 

5-8 gestart o.l.v. Kirsten Sloot, om juist die leerlingen die meer uitdaging nodig hebben 

extra te stimuleren. Daarnaast vond de inspecteur dat we in korte tijd een echt team 

neer hebben gezet, met 5 nieuwe leerkrachten. 

 

We kijken zelf terug op een positief bezoek, waar de inspecteur echt in gesprek was met 

ons en waarin we samen gereflecteerd hebben op onszelf en de ontwikkeling van de 

school. Er zijn adviezen gegeven die we verwerken, om ons verder te versterken. 

 

De inspectie maakt geen verslag van dit bezoek, omdat het een thema onderzoek is. Wel 

is op de website van de inspectie aangevinkt dat De Postiljon bezoek heeft gehad en 

daarmee is onze vierjaarlijkse controle bevestigd. 

 

Medezeggenschapsraad (door B. Schouten voorzitter) 

Volgende MR vergadering 3 maart 19:30 

In januari was de vorige vergadering van de MR. In die vergadering is onder andere 

gesproken over een mogelijk nieuw schoolgebouw en telefoongebruik door leerlingen. 

Daarnaast is ook gesproken over de staking van eind januari, de TSO en de vraag hoe 

wij als MR de ouders beter kunnen benaderen en bereiken. Meer informatie over hetgeen 

besproken is kunt u vinden in de notulen op de website, of spreek een van de MR-leden 

aan.  

De komende vergadering is na de vakantie op 3 maart om 19.30u. Op de agenda staan 

onderwerpen als: het nieuwe schoolgebouw, het inspectiebezoek en de monitoring van 

het schoolplan. De vergadering is grotendeels openbaar.  

Als er vragen zijn voor de MR stel ze gerust aan een van de MR-leden, per mail via 

mr@depostiljonsoesterberg.nl of anoniem door een briefje in de MR bus te stoppen in de 

gang bij de eerste ingang.  

 

Oudercommissie 
De teller van de ontvangen ouderbijdrage staat op 80%. Recent zijn de herinneringen 

uitgestuurd naar de ouders die nog betaald hebben. Een deel hiervan heeft betaald. 

Hartelijk dank hiervoor. Bent u er nog niet aan toegekomen om te betalen, dan is dit 

misschien het geschikte moment.  

Wist u dat………… 
 we erg blij zijn met de uitspraak van de gemeenteraad, die unaniem gekozen 

heeft dat we een nieuw schoolgebouw krijgen in Soesterberg Noord .………………….. 

 groep 8 juf Lisa-Fleur verrast heeft met een heerlijke high tea, omdat ze 

woensdag voor het laatst was in groep 8 ..……………………………………………………………… 

 de gespreksavonden goed bezocht zijn…………………………………………………………………… 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie.  

 

Het team van De Postiljon  
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