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Nieuwsbrief 5                                                           Soesterberg, 17 december 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data  

 

Schoolsluiting 

Aan het begin van de week hadden we niet gedacht dat de scholen plotseling gesloten               

zouden worden. We zijn blij dat we dinsdag toch konden afsluiten met de kerstviering en               

de lunch. We wilden nog met de kinderen zingen bij de Drie Eiken, maar dat is niet meer                  

gelukt. Dat vonden we erg jammer, want we hadden de bewoners gegund dat onze              

kinderen voor hen zouden zingen. Tijdens de voorbereidingen op school, voelde je bij het              

zingen van de kinderen, heel langzaam een brok ik je keel opkomen, zo prachtig.  

 

Voor ons allemaal is het nu weer een vreemde tijd, doordat de scholen gesloten zijn. We                

hopen dat het dit keer van korte duur is. De leerkrachten informeren u vandaag over de                

start na de vakantie. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar zijn, dan zullen we u tijdig               

informeren. 

  

Vreedzame School 

In januari geven we herhalingslessen uit blok 1 “We horen bij elkaar”. Het accent 

ligt op samen werken en samen spelen. 

 

 

Methode Trefwoord en kerst 

Het thema van dit jaar is “Het lichtfeest”. In het kerstverhaal zet de ster boven de stal de                  

kribbe in het licht. Dat betekent dat hier iets bijzonders is gebeurd. Er is een kind                

geboren waar vele mensen lang naar uitkeken. Met de betekenis van het licht hebben de               

kinderen de afgelopen weken gewerkt. Zij zijn in het licht gezet. De kinderen hebben              

verteld wat ze goed kunnen en hebben positieve woorden over hun klasgenoten bedacht.             

Het licht kwam terug in de kerstviering, aan de hand van het prentenboek “Op tijd voor                

het lichtfeest”. Op de ramen van de school hebben de kinderen een licht laten schijnen,               

om iedereen een hart onder de riem te steken onder          

deze corona omstandigheden. Op afstand, maar in       

gedachten dichtbij elkaar. Licht schijnt aan de horizon,        

we mogen hoop hebben en vertrouwen dat we weer een          

betere tijd met elkaar tegemoet gaan. Via de link van          

Trefwoord www.trefwoord.nl/kerst-thuis, kunt u kijken     

naar de kerstviering. Deze viering is de basis geweest         

voor onze viering. Op deze manier kunnen we u toch          

een inkijkje geven of u kunt deze viering voor thuis gebruiken.  
  

 

4 januari Studiedag: alle groepen vrij 

In januari Start IPC units 

18 januari 19.00: MR vergadering 

20-29 januari Start Nationale Voorleesdagen 

28 januari Nieuwsbrief 

1 februari Studiedag onderbouw: groep 1-4 vrij 

mailto:info@depostiljonsoesterberg.nl
http://www.depostiljonsoesterberg.nl/
https://trefwoord.us4.list-manage.com/track/click?u=f3345ad59ad82c777f1dc0d66&id=3ac685d312&e=e2d549919f


 
 
 

Welkom 

Wij heten Olivier Huijgen (groep B) van harte welkom en wensen hem            

een fijne en leerzame tijd op De Postiljon.  

 

Welkom nieuwe collega’s 

We zijn erg blij dat met ingang van 1 februari 2021, twee nieuwe collega’s ons team                

komen versterken:  

Andrea Blom wordt de intern begeleider van onze school. Zij volgt Ellen van Deursen op,               

die momenteel interim intern begeleider is. Andrea zal 3-4 dagen per week gaan werken. 

Ine Franke wordt de leerkracht van groep 6 en zal 4 dagen per week gaan werken. Beide                 

collega’s stellen zich aan u voor (zie bijlage). 

We heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne tijd bij ons op school. 

 

Afscheid 

We hebben dinsdag afscheid genomen van Rick Hopman (groep 4). Rick gaat naar ‘De              

Stuifheuvel’ in Zeist. We wensen hem een fijne en leerzame tijd en hopen dat hij zich                

snel thuis voelt op zijn nieuwe school.  

 

IPC 

 

Nieuws uit de groepen 

We verwachten dat de groepen in januari weer kunnen starten met hun nieuwe 

unit.  

 

Studiemiddag 9 december 

Deze middag stond in het teken van IPC. Ons team is verdeeld in verschillende 

ontwikkelteams, waar IPC er één van is. Dit ontwikkelteam heeft leiding gegeven aan 

deze studiemiddag. Er is geleerd over het Assessment For Learning (AFL: hoe kun je 

kinderen bevragen, zodat zij zelf inzicht krijgen in hun ontwikkeling en hoe vul je de 

vragen als leerkracht in om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling). We hebben de 

stand van zaken opgemaakt, waar staan we nu en waar willen we naar toe. We volgen 

het schoolplan en stellen het bij waar nodig. En we hebben een kwaliteitskaart 

besproken. Deze kaart geeft de afspraken weer over hoe we IPC lessen geven. Zo zijn de 

afspraken voor alle leerkrachten overzichtelijk en weet iedereen wat er verwacht wordt. 

Daarna zijn de collega’s samen lessen gaan voorbereiden. 

 

Parro 

Met ingang van half januari kunt u zelf via Parro een berichtje sturen aan de leerkracht. 

We vragen dit alleen te doen als het echt nodig is. Grotere vragen blijft u via de mail of 

telefonisch stellen. De leerkrachten zijn op hun werkdagen beschikbaar tussen 

08.00-17.00 uur. Buiten die tijden zullen zij niet reageren op uw vragen, om zo werk en 

privé gescheiden te houden. Ziekmeldingen geeft u telefonisch door vóór 08.00 uur of via 

ziekmeldingen@depostiljonsoesterberg.nl. Alle leerkrachten bekijken ’s morgens dit 

mailadres.  

 

Geluidsinstallatie 

Pieter Huijgen (vader van Floris groep 3 en Olivier groep B) heeft een muziekinstallatie in 

de school aangelegd. Hij heeft hulp gekregen van Egbert van Triest (vader van Sura 

groep 6 en Meri groep 3). De oudercommissie heeft hieraan een financiële bijdrage 

geleverd en Pieter heeft ons ook een beetje gesponsord. Enorm bedankt, wij zijn er heel 

blij mee.  

 

Wist u dat………… 
✔ de kinderen samen hebben genoten van een heerlijke lunch……………………………… 
✔ Juf Janneke met de kinderen hele mooie liedjes heeft ingestudeerd en dat zij dit 

tijdens de viering prachtig hebben gezongen……………………………………………………….. 

✔ de ouders en kinderen van groep 6 Aad een mooi afscheid gegeven hebben…….. 
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Kerstgedachte (door Paul van Vliet) 

 

Wie dan wel 

 

Als wij niet meer geloven 

dat het kan 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer vertrouwen 

op ‘houden van’ 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer proberen 

Om van fouten wat te leren 

Als wij ’t getij niet keren 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer zeggen 

hoe het moet 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer weten 

wat er toe doet 

Wie dan wel? 

Als wij er niet in slagen 

De ideeën aan te dragen 

Voor een kans op betere dagen 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 

Als wij er niet mee komen, met een plan 

Wie dan wel? 

Als wij er niet voor zorgen 

Dat de toekomst is geborgen 

Voor de kinderen van morgen 

Wie dan wel? 

 

Als wij onszelf niet dwingen 

Een gat in de lucht te zingen 

Waar zij in kunnen springen 

Wie dan wel? 

 
Lieve ouders en kinderen, 
 
We laten nu dit bijzondere en moeilijke 
jaar achter ons. We komen hier 
doorheen met en voor elkaar. Het team 
van De Postiljon wenst iedereen een fijn 
kerstfeest en een heel gelukkig 
nieuwjaar! 



 
 
 

 

 

 

Even voorstellen 

 

Hallo leerlingen en ouders van de Postiljon, 

 

Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Andrea Blom. In december word ik 58 jaar. Ik 

ben getrouwd en heb 2 volwassen dochters. Ik vind het heel erg leuk om vanaf 1 februari 

op de Postiljon te gaan werken. Ik kom niet in een groep werken want ik ben intern 

begeleider. Jullie zullen me vast vaak in de groepen gaan zien want ik wil jullie allemaal 

leren kennen. 

 Ik houd er erg van om nieuwe dingen te leren. Ook houd ik enorm van reizen. Ik hoop 

dat ik dat over een poosje weer kan gaan doen. 

 

 

Deze foto is gemaakt in de Rocky Mountains in Canada. Het was daar enorm mooi en ik 

heb daar veel gewandeld.  

Naar concerten gaan vind ik erg leuk, evenals gezellige avondjes met familie en 

vrienden.  Vinden jullie het ook zo naar dat dat nu allemaal even niet kan?  

Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten op de Postiljon. Ik ben heel erg benieuwd naar 

jullie allemaal! 

Hartelijke groet en tot gauw, 

Andrea Blom  

 

  

Mijn naam is Ine Franke en vanaf 1 februari ga ik in groep 

6 op De Postiljon werken. Ik kijk enorm uit naar een 

nieuwe werkomgeving en heb vandaag al even kennis 

gemaakt met de kinderen. De afgelopen 13 jaar heb ik 

gewerkt als leerkracht op De Wonderboom in Amersfoort. 

Ik woon met mijn man en zoon (23)  in Amersfoort en wij 

hebben ook nog een dochter (25), zij woont niet meer bij 

ons in huis. In mijn vrije tijd kun je me vinden in de 

natuur om natuurfoto’s te maken. Ook vind ik het heerlijk 

om in mijn tuin te werken en andere tuinen te bekijken. 

Als ik niet buiten ben houd ik me graag bezig met 

kokkerellen, schilderen of met een lekkere serie op de 

bank. Ik vind het werken met kinderen heel waardevol en 

ben dankbaar dat ik mijzelf op de Postiljon nuttig mag 

komen maken.  

 
 

 
 


