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Nieuwsbrief 15                                                             Soesterberg, 16 juli 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

17 juli Gezellige ochtend in de klas 

12.00 uur: zomervakantie t/m vrijdag 28 augustus 

31 augustus 1e schooldag:  

17 september Algemene ouder- en informatieavond 

22 september Studiedag: alle leerlingen vrij; 

Deze dag zijn er kennismakinggesprekken met alle ouders 

 

 
Vreedzame School 

 

Twee leerlingen uit onze leerlingenraad, Cas van Dillen en 

Joyke Bakker, hebben onze school vertegenwoordigd bij de 

gemeente en hebben samen met andere leerlingen van Soester 

basisscholen een Corona manifest opgesteld voor premier Rutte. 

Heel goed gedaan, ze hebben zelfs de Soester Courant gehaald!  

Mediatoren 

Dit jaar nemen de mediatoren Maud Stikkelorum, Yvonne Huiden, 

Mèghann Pouw, Jasper Smit, Mick de Waal en Colin Pouw afscheid 

van school. We bedanken onze mediatoren voor hun fantastische 

inzet en positieve bijdrage. Wat een kanjers!  

 

Tegelijkertijd verwelkomen we de nieuwe mediatoren uit groep 6: 

Cas van Dillen, Sterre van Arkel, Laura Verduijn en Larissa Bos. 

 

Samen met de mediatoren van groep 7 Nisrine Belarbi, Ilyes Chammaa, Soufian El Kalai 

en Julia Wels, vormen zij volgend schooljaar het team van mediatoren. Om zich voor te 

bereiden of om zich te verdiepen in het mediatorschap, hebben zij inmiddels 2 trainingen 

gehad en na de vakantie krijgen ze hun 3e training. We wensen jullie veel succes en 

plezier!  

 

Leerlingenraad 

Ook hebben we afscheid genomen van de leerlingen van de leerlingenraad. We bedanken 

Safae Akani, Lotte Adriani, Rowin de Graaf, Romy van Leijenhorst, Joyke Bakker, Cas van 

Dillen, Tijs Klopper en Lana Pranger voor hun goede inzet. Tijdens de laatste vergadering 

hebben we teruggeblikt naar wat we bereikt hebben. We zijn trots op: het netjes 

parkeren van de fietsen en de vermindering in het aantal telefoons op school in de 

groepen 1-7. Verder geven alle kinderen aan dat ze geleerd hebben om te vergaderen, te 

luisteren naar elkaar en beter hun mening te vormen en te durven geven. Wat nog 

verbeterd kan worden, is om alle kinderen van de school te stimuleren om de toiletten 

netjes te houden. 
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Afscheid 
Olivia Nusteen (groep 5) gaat onze school verlaten en start na de vakantie op de  

Donnerschool en Hugo Figee (groep 6) gaat verhuizen naar Schevingen. We wensen hen 

beiden veel plezier op hun nieuwe school. 

 

We nemen afscheid van onze stagiaire uit groep 3, Indy Brinkhuis. Zij heeft naast haar 

stage in groep 3 de school enorm ondersteund bij de noodopvang tijdens de coronaperiode. 

Dit heeft zij goed gedaan, hartelijk dank! We wensen haar veel succes met haar studie. 

 

Zoals we maandag in de mail geschreven hebben gaat Nelly Marteijn in september afscheid 

nemen van ons. Ze heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ellen van Deursen (interim 

intern beleider), inmiddels bekend bij ons, zal voorlopig haar taken overnemen.  

 

IPC 
Alle groepen hebben hun unit afgesloten, helaas dit keer zonder ouders. Wij 

hopen dat we u volgend schooljaar weer kunnen uitnodigen voor de afsluitingen.  

Over volgend schooljaar gesproken:  

In de flyer van uw kind(eren) zullen wij al in het begin van het volgende schooljaar 

de  units delen waarmee wij aan de slag zullen gaan. Misschien kunt u ons helpen aan 

allerlei spullen, ervaringen, gastsprekers of wellicht heeft u zelf veel affiniteit met één 

van de onderwerpen en vindt u dit leuk om dit met de klas te delen tijdens één van de 

units. Kortom: We zijn op zoek naar input in welke vorm dan ook die onze units nog 

uitdagender zullen maken voor de kinderen.  

 
Aangepaste schooltijden  
Afgelopen maandag heeft u een brief ontvangen over de schooltijden tot de 

herfstvakantie. We handhaven het tijdstip van gespreid binnenkomen en vertrekken en 

continueren daarmee de schooltijden en het continurooster van de afgelopen periode.  

De start- en eindtijden nog een keer op een rij: 

 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

o 08.15 u. -8.25 u. : Leerlingen komen binnen 

o 08.25 u.  : School start   

o 14.15 u. - 14.25 u. : Leerlingen gaan naar huis. 

Woensdag 

o 08.15 u. -8.25 u. : Leerlingen komen binnen 

o 08.25 u.  : School start   

o 12.15 u.– 12.25 u. : Leerlingen gaan naar huis 

Vrijdagmiddag groep 1-4 : Vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 u. 

Zoals we al hebben geschreven gaan we in september onderzoeken welk rooster het 

meest passend is. We denken aan 5 gelijke dagen, of 4 gelijke dagen en de 

woensdagmiddag vrij voor de onderbouw en bovenbouw of een rooster waarbij de 

onderbouw op woensdag- en vrijdagmiddag vrij is. Er zijn verschillende start- en 

eindtijden mogelijk. Wij gaan de keuze maken uit 08.15 uur of 08.30 uur en 14.00 uur of 

14.15 uur. Hiervoor zijn we in overleg met Bink kinderopvang, omdat we wel een goede 

aansluiting met elkaar willen creëren.  

 

Hoe we de eerste schooldag gaan starten, is nog even afwachten. We zijn gewend dat 

ouders dan een half uur de klas in mogen en kennis maken met de leerkracht, onder het 

genot van een kop koffie of thee. Maar hoe dat nu gaat, wordt bepaald door de adviezen 

die er op dat moment gegeven zijn door het RIVM. Vrijdag 28 augustus ontvangt u 

daarover bericht van ons. 

 

 



 

 

Activiteiten schooljaar 2020-2021 
Begin volgend schooljaar ontvangt u een overzicht met de activiteiten die gepland staan. 

Ook zal de agenda begin september geactualiseerd worden. 

 
Groep 8  
Dinsdag heeft onze groep 8 afscheid 

genomen en is het voor hen nu echt 

afgelopen op De Postiljon. Het was een 

prachtig afscheid.   

’s Middags hebben de kinderen hun 

musical ‘Verboden te voeren’ 

opgevoerd voor hun ouders en 

broertjes en zusjes. Dat hebben ze in 

het openluchttheater Cabrio gedaan. 

Zij hebben dit fantastisch gedaan en 

hebben het heel goed voorbereid onder 

leiding van juf Nadieh, juf Lisa-fleur en 

juf Emmely. Wij hebben genoten van 

het acteer- en zangtalent! Ook is er 

hulp geweest van ouders, die er heel 

wat vrije uurtjes in gestoken hebben. Zij hebben thuis hard geoefend met de kids. 

Ouders petje af! Dank aan allen die op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd.  

 

Maar dit was nog niet alles. Om 18.30 u. werden alle ‘Sterren’ uit groep 8 verwelkomd 

voor een ‘galadiner’. Er kwamen heuse sterren over de rode loper aan, daarbij ontvangen 

door het hele team. Zij hebben genoten van een heerlijk driegangendiner verzorgd door 

de Stoeterij en uitgeserveerd door alle leerkrachten.   

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

cadeau aangeboden gekregen: een stoeptegel met de naam van de kinderen erop. Heel 

erg leuk! De tegel zal een mooie plek krijgen op ons plein, zo vergeten we hen niet! 

 

Deze leerlingen van groep 8 slaan nu hun vleugels uit en zijn er klaar voor om de stap 

naar het voortgezet onderwijs te zetten. We wensen Lotte, Safae, Madelief, Jaelynn, 

Nadine, Kars, Yvonne, Ilse, Rebecca N., 

Rebecca O., Nikolas, Lisa, Colin, Mèghann, 

Kyril, Angelika, Jasper, Max, Pieter, Maud, 

Cheyenne, Selina, en Mick een goede start en 

veel succes op hun nieuwe school.  

 

Met dank aan openluchttheater Cabrio die 

het mogelijk gemaakt heeft dat wij ons 

afscheid op deze wijze konden vieren met de 

kinderen en ons hiervoor gesponsord heeft. 

Ook bedanken we de Stoeterij voor hun 

catering en sponsoring voor ‘het galadiner’.  

 

 

 

MR: nieuw lid oudergeleding 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich twee ouders 

aangemeld. Eén van de ouders heeft zich toch teruggetrokken en haar plaats afgestaan 

aan Bianca Osinga (moeder van Bastiaan groep 5). We wensen haar een fijne tijd in de 

MR.  

 

 

 
 

 



 

 

Communicatie app 
Na de vakantie starten we met een communicatie app, namelijk de app van Parro. We 

bedanken de communicatie commissie en de MR voor hun constructieve bijdrage die zij 

gegeven hebben, om tot deze keuze te kunnen komen. Na de vakantie meer hierover. 

 

Volleybal Clinic door John Stubbe  
Vrijdag 3 juli kreeg groep 8 een clinic van niemand minder 

dan John Stubbe. John Stubbe is bondscoach geweest van de 

Nederlandse dames, trainer bij Vollingo en verzorgt nu de 

presentatie/muziek rondom de wedstrijden van de 

Nederlandse Volleybal dames en heren. Een fanatieke trainer, 

zorgt voor een fanatieke groep. Een leuke warming-up 

gevolgd door wat technische oefeningen en vervolgens een 

partijtje 2 tegen 2. Kortom een zeer geslaagde clinic. 

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben die vrijdagochtend mogen genieten van een 

volleyballes van John. 

 

Wie heeft de hoogste zonnebloem 
Een tijdje geleden zijn we gestart met het planten van de zonnebloemzaadjes. Ja wie o wie 

heeft de zonnebloem het beste verzorgd? Er zijn 30 reacties binnengekomen. Er is heel 

voor de zonnebloemen gezorgd. Het was heel spannend. Dylan Peeters uit groep 5 heeft  

nip gewonnen met een lengte van 1.72 meter. Gefeliciteerd Dylan!  

We zien na de zomer graag alle mooie bloemen tegemoet voor een mooie bos bloemen in 

de teamkamer    

 

Wist u dat………… 
 de bibliotheek tips heeft om door te lezen in de zomervakantie, zie de bijlage…….. 

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

 er volgend jaar op donderdag muziekles gegeven wordt door Janneke Boomsma 

van de Gooische Muziekschool………………………………………………………………………………….. 

 volgend jaar Wesley van den Hatert op dinsdagochtend aan de kleuters gym geeft 

en op woensdag- en vrijdagochtend aan de kinderen van groep 3-8 en dat het 

rooster hiervoor nog volgt………………………………………………………………………………………… 

 dat we nu echt vakantie gaan vieren ……………………………………………………………………….. 

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 op 31 augustus.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Postiljon 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

Bijlage 1: De vakantiebieb 

 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 

luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus 

ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet 

Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van 

Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 

  

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. 

De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google 

Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl. 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=SDFUbzBGSkZIY3NIT1lIUEFMRGEvYnhIZ3lSTHRvUUpxOXJLYTNtVFhyUlk5Q2VQL2R1RlNvNWdvY1diVjl1S3ZadXB0b1NYZnIwVDVjeDA4aEl4ejdqaHRkQ0o5ZWx0VEdlc0lkNkVUVUZMVWhDYldGeElJazhybHY1aHE1QkdoUTZPci95V2szUDF5L3pFcFRPK2NkL1BvMmdpbWpoTzBRRk91Q1dLcDJrPQ==&L=8979&F=H

