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Nieuwsbrief 14                                                              Soesterberg, 25 juni 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

2 juli Studiedag: alle leerlingen vrij 

8 juli MR: reservedatum 

14 juli Afscheid groep 8 

16 juli 13.15-14.00: kennismaken in nieuwe groep 

Rapport mee 

Nieuwsbrief  

17 juli Gezellige ochtend in de klas 

12.00 uur: zomervakantie t/m vrijdag 28 augustus 

 

Vreedzame School 
Deze periode werken we aan blok 3 en 4 en aan het afscheid nemen van dit 

schooljaar. Alle leerlingen van groep 5-8 vullen deze periode een vragenlijst in 

van “Zien!” en bespreken de resultaten in een groepsvergadering met de klas.  

Minister Rutte heeft enige tijd geleden een oproep gedaan of kinderen mee willen denken 

over de maatregelen die genomen zijn in de Coronatijd. Daarom heeft de gemeente 

Soest alle scholen een uitnodiging gestuurd of zij twee leerlingen wil vragen, om mee te 

praten over dit onderwerp. Twee leerlingen uit onze leerlingenraad, Cas van Dillen en 

Joyke Bakker, zullen onze school vertegenwoordigen bij de gemeente, op woensdag 1 

juli.  

 
Afscheid 

We hebben afscheid genomen van Safouan Akani (groep5). Safouan zit nu op de Van der 

Hoeveschool. We wensen hem een fijne en leerzame tijd op zijn nieuwe school en hopen 

dat hij snel gewend is. 

 

Geboren 
Welkom Simon, broertje van Christian Groen (groep A). Simon is 

geboren op 15 juni We wensen de ouders van Simon en Christian veel 

geluk met hun zoon en kleine broertje. 

 

IPC 
Alle groepen werken volop aan hun unit.  

Groep A en B: De leerlingen leren over het thema ‘Bloemen en planten’. Bij de 

start hebben ze met elkaar gekeken naar foto's van hun eigen tuin en deze met 

elkaar vergeleken. Ook hebben ze op het schoolplein een speurtocht gedaan om op zoek 

te gaan naar bloemen en planten. Zij hebben terrassen aangelegd in de bouwhoek, zijn 

een bloemenwinkel begonnen en hebben al mooie bloemen gekocht voor in de huishoek. 

Ook hebben zij deze week geleerd over verschillende soorten groenten en fruit en 

hebben ze zelfs wat mogen proeven! Hierbij hebben ze het gehad over de smaken: zoet, 

zuur, zout en bitter.  
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Aangepaste schooltijden en afspraken 
Op dit moment denken we na over de start van het nieuwe schooljaar. We weten nog 

niet precies welke adviezen er door het kabinet gegeven worden voor de start in 

september. Daarom overwegen we om de schooltijden die we nu hanteren nog te 

verlengen tot de herfstvakantie. Binnenkort ontvangt u daar meer informatie over. 

Daarnaast zal de MR u een korte vragenlijst toesturen over de ingezette schooltijden. 

 

Ontwikkelingen 2019-2020 
We blikken terug op een jaar waarin we hard gewerkt hebben, samen met de kinderen en 

met u en waarin goede resultaten zijn bereikt. Ook een heel ander jaar dan we ooit gehad 

hebben, doordat de scholen 2 maanden gesloten 

werden vanwege het coronavirus. De leerkrachten 

moesten direct omschakelen naar het geven van 

onderwijs op afstand en hebben de middelen van ICT 

goed benut en veel bijgeleerd. Ook de kinderen en u 

hebben samen geleerd en gewerkt aan ons onderwijs. 

Wat hebben we dit goed gedaan met elkaar! 

 

We hebben de koers uitgezet tot 2023 en dit beschreven 

in het schoolplan. We zijn verder gegaan met het borgen 

en versterken van IPC onderwijs, kindgesprekken, het aanbieden van Met Sprongen 

Vooruit (rekenen door te doen) en het werken vanuit doelen. Ook hebben we een ‘denklab’ 

opgezet voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en wordt het beleid voor deze 

leerlingen verder geactualiseerd. We hebben bezoek gehad van de inspectie, wat een 

positief resultaat heeft gehad. De leerlingenraad begint steeds meer vorm te krijgen en 

deze leerlingen hebben veel ondersteuning geboden bij het parkeren van de fietsen. Voor 

de leerkrachten is er focus geweest op het nieuwe digibord en de software van Prowise. 

Verder heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuwbouw van de school in Soesterberg 

Noord, wat een belangrijk speerpunt is voor volgend jaar. 

Wilt u nog meer lezen, kijk dan naar het jaarverslag op de website van onze school. 

 

De school is voortdurend in beweging en de ontwikkelpunten voor komend schooljaar zijn 

gekozen en staan beschreven in de schoolgids (met ingang van september op de website 

beschikbaar). Denk aan het verder borgen van IPC onderwijs, focus op een goede instructie 

en rekenonderwijs houden, nieuwbouw van de school, beleid en onderwijs aan kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong verder vorm geven. Het borgen van onze ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren blijft veel aandacht houden.  
 
Schoolgids 2020-2021 en kalender 
De schoolgids 2020-2021 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. In september ontvangt u jaaroverzicht van de activiteiten.  
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Groepsindeling nieuwe schooljaar 
Volgend schooljaar zullen Lisanne van Vliet(leerkracht) en Tamara Boneschansker 

(onderwijsassistente in opleiding) ons team komen versterken. We wensen hen een fijne 

tijd op De Postiljon. In bijlage 2 stellen zij zich voor. 

 

Wesley ten Hatert en Janneke Boomsma blijven ook volgend jaar de gym- en 

muzieklessen verzorgen. 

 

Nieuwe groep 

 

Juf/Meester Lokaal 

1-2 A * Ma-di  :Marjolein van Panhuis 

Woe-do-vrij : Anja Veenhof 

 

Huidige lokaal groep 

1/2 A 

1-2 B * Ma t/m vrij : Demi de Beer  

Ma   : Anja Veenhof 

 

 

Huidige lokaal groep 

1/2 B 

3 ** Ma-di en vrij : Mieke Wandel  

Woe-do : Nicky van der Pols 

                      Lisanne van Vliet 

 

Huidige lokaal groep 3 

4  Ma-di     : Carolien Bettman 

Woe-do-vrij : Kirsten Sloot 

Huidige lokaal groep 4 

5 Ma-di-do-vrij : Caroline Peeters 

Woe  : Nadieh Wieling 

 

Huidige lokaal groep 5 

6 Ma-di-woe-do : Aad van Kasteren 

Vrij               : Nadieh Wieling 

 

Huidige lokaal groep 6 

7  Ma-di -vrij     : Paula van Atten 

Woe-do-vrij : Lisa-Fleur van 

                       Engelshoven 

 

Huidige lokaal groep 7 

8  Ma-di-woe : Emmely Kok 

Do-vrij  : Wendy van Thiel 

Huidige lokaal groep 8 

Administratie Ma en do : Marlies van der Jagt 

 

 

 

Arrangementen 

en R.T. 

Woe.    : Carolien Bettman 

  

 

Denklab Vrij.mi          : Kirsten Sloot 

 

Onderwijs- 

assistent 

Ma-di-woe-vrij: Tamara 

                       Boneschansker  

Intern 

begeleider 

Ma-woe-do : Nelly Marteijn 

Directeur Ma t/m do : Jeannette de Ronden 

 

ICT coördinator  Emmely Kok en Paula van Atten 

 

IPC coördinator Paula van Atten en Caroline Peeters 

 

ICO (interne 

coördinator 

opleiding voor 

studenten) 

Anja Veenhof   



 

 
 
* De kleuterverdeling wordt meegegeven op maandag 6 juli, voor de leerlingen die het betreft. 
           Anja werkt op maandag 1x per 2 weken ondersteunend in groep A en B.  

           Maandagmiddag worden de kinderen van groep 2 samengevoegd en geeft Marjolein les. 

           Na de herfstvakantie zal Lisanne van Vliet extra ondersteuning bieden in de kleutergroepen. 
 
** Nicky van der Pols is met zwangerschaps- en ouderschapsverlof tot 1 maart. Lisanne van  
           Vliet vervangt haar en tot de  herfstvakantie zal Lisanne een dag in groep 3 ondersteunen. 

 

Studiedagen 2020-2021 
Het vakantierooster is in nieuwsbrief 11 van 9 april met u gedeeld. 

Hieronder de studiedagen: 

 

Studiedagen voor alle leerlingen 

Dinsdag 22 september (let op: kennismakingsgesprekken in alle 

groepen) 

Vrijdag 2 oktober 

Maandag 4 januari 

Donderdag 18 maart 

 

Extra studiedagen voor alleen groep 1-4 

Maandag 1 februari 

Maandag 28 juni 

 

Continurooster tot 13.00 uur voor alle leerlingen: 

Dinsdag 2 februari 

Donderdag 1 april (paasviering) 

Dinsdag 29 juni 

 

Extra continurooster tot 13.00 uur voor leerlingen groep 5-8: 

Vrijdag 4 december (Sinterklaas) en vrijdag 18 december (voor kerstvakantie) 

 

Rapporten 
Alle kinderen ontvangen in de laatste schoolweek hun rapport. Het rapport is iets 

aangepast en we vragen of uw kind en u daar zelf iets in willen schrijven. Daarom heeft 

uw kind vandaag een leeg uitgeprint formulier in een mapje meegekregen naar huis. 

Hierin vindt u het rapport voor thuisonderwijs. Dit  rapport gaat over hoe de kinderen het 

thuisonderwijs hebben ervaren. Wij vragen u om het vak in te vullen wat op de achterkant 

van het formulier staat. Een leuke herinnering  voor later! Formulier graag vóór 3 juli 

inleveren. Alvast bedankt! 

 

OC: besteding gelden en oproep 
Tijdens dit schooljaar zijn niet alle geplande activiteiten doorgegaan en leeft de vraag bij 

sommige ouders hoe het zit met de besteding van de ouderbijdrage. De penningmeester 

van de OC geeft in de bijlage een toelichting.  

 

Wie wil de oudercommissie komen versterken? U kunt zich aanmelden via 

info@depostiljonsoesterberg.nl of via de voorzitter, Manon Care (moeder van Vayenn 

groep 4 en Jaelynn (groep 8). 

 

MR: herhaalde oproep lid oudergeleding 
Vanaf komend schooljaar is de MR op zoek naar een nieuw MR lid voor de oudergeleding. 

U kunt zich aanmelden via MR@depostiljonsoesterberg.nl 
 

Verkeersexamen groep 7 
Alle leerlingen zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd en goed 

gedaan groep 7!   
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Gezellige ochtend 17 juli 
In plaats van de Postiljondag houden alle leerkrachten een gezellige ochtend op de laatste 

schooldag, om dit schooljaar met de klas af te sluiten. Op donderdagmiddag 16 juli gaan 

alle leerlingen een uurtje kennismaken met hun nieuwe leerkracht. 

 

Wist u dat………… 
 de kinderen van groep 8 heel hard repeteren voor de opvoering van hun musical 

‘Verboden te voeren’ en dat belooft veel goeds……………………………………………………….. 

 de bibliotheek tips heeft om door te lezen in de zomervakantie…………………………….. 

 meester Wesley een verfrissende watergymles heeft gegeven………………………………. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het team van De Postiljon. 

 

Bijlage 1: besteding van de ouderbijdrage 

  



 

 
Bijlage 1: besteding ouderbijdrage 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gedurende het schooljaar heeft een groot gedeelte van u (circa 85%) de vrijwillige 

ouderbijdrage overgemaakt, waarvoor dank! Van dit geld hebben wij dit schooljaar 

verschillende grotere activiteiten kunnen uitvoeren waaronder Sinterklaas en Kerst. Ook 

hebben wij de leerkrachten middels klassengelden in staat gesteld om kleine zaken te 

kopen om het onderwijs in de klas aangenamer te maken. Tenslotte hebben wij namens 

de oudercommissie en dus namens u, nieuwe muziekinstrumenten kunnen aanschaffen 

en het schoolplein kunnen aankleden met twee nieuwe picknicktafels. 

 

Helaas hebben we niet alle geplande activiteiten kunnen organiseren. De belangrijkste 

activiteit is het schoolreisje. Aangezien deze activiteit ongeveer de helft van de 

jaarbegroting is, kunnen wij ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de besteding 

van dit bedrag en ook over de hoogte van de ouderbijdrage voor komend schooljaar. 

 

In overleg met de school is besloten om het reeds gereserveerde geld voor het 

schoolreisje niet terug te geven, maar te gebruiken voor het schoolreisje in het komende 

schooljaar (oktober 2020). De huidige groep 7 leerlingen zullen hierbij ook meegaan. Dit 

betekent dat als u reeds de bijdrage voor het schoolreisje heeft voldaan, u komend jaar 

dit bedrag niet nogmaals hoeft te betalen. M.a.w. de vrijwillige ouderbijdrage zal komend 

jaar lager zijn voor de groepen 1 t/m 7. Aangezien de huidige leerlingen van groep 7, 

volgend jaar (als ze in groep 8 zitten) zowel op schoolreisje gaan als, hopelijk, naar het 

klimbos tijdens het kamp, geldt dit niet voor de leerlingen die aankomend schooljaar in 

groep 8 zitten. 

 

De ouders die tot op heden nog niet voor het schoolreisje hebben betaald, zullen begin 

september een brief ontvangen met daarin het verzoek om dit bedrag alsnog over te 

maken. Dit geldt ook voor de leerlingen uit de huidige groep 1A/B die in eerste instantie 

niet mee zouden gaan met het schoolreisje in april van dit jaar omdat ze nog te jong 

waren. Zij zijn in oktober oud genoeg om nu wel mee te kunnen. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact met 

de oudercommissie opnemen met Frans van Wegen, via info@depostiljonsoesterberg.nl. 

 

Met vriendelijke groet, namens de OC 

 

Frans van Wegen 

Penningmeester 

 

  



 

 

Bijlage 2: versterking van het team 
 

 

Beste kinderen en ouders van de Postiljon, 

Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. Ik 

ben Lisanne, woon in Soest en ben 22 jaar. In mijn vrije 

tijd tennis ik graag of rij ik een rondje op mijn racefiets. Dit 

schooljaar ben ik als leerkracht afgestudeerd aan de Marnix 

Academie. Vorig jaar heb ik al stage gelopen in groep 1/2 

op de Postiljon en ik vind het dan ook erg leuk om komend 

schooljaar hier te komen werken. Tot de voorjaarsvakantie 

doe ik samen met juf Mieke groep 3 en zal ondersteunen 

bij de kleutergroepen.     

Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar, tot dan! 

Groeten, Lisanne van Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen, mijn naam is Tamara, 26 jaar en kom uit 

Amersfoort. In mijn vrije tijd ben ik vrij sportief, ik doe aan 

atletiek en geef training aan de jeugd van de verenging. 

Samen met mijn vriend ga ik graag wandelen in de bossen 

van Soest en Amersfoort.  

Per het nieuwe schooljaar kom ik het team van de Postiljon 

ondersteunen. Sinds september 2019 ben ik werkzaam als 

onderwijsassistent in opleiding. Het afgelopen jaar heb ik in 

Soest op een basisschool gewerkt en vanaf het nieuwe 

schooljaar hier in Soesterberg. Het werken in het onderwijs 

geeft mij enorm veel energie en ik zie onwijs uit naar de 

samenwerking met mijn nieuwe collega’s en kinderen. Ik ben 

erg leergierig en ambitieus. De keuze om in het onderwijs te 

komen werken was een zeer goede set.  

 


