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   Nieuwsbrief 10                                                  Soesterberg, 9 januari 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Woensdag 10 januari  : studiedag: alle leerlingen vrij  

 Hoofdluiscontrole   : woensdag 17 januari (u komt toch ook?) 

 Donderdag 18 januari  : MR-vergadering 

 Vrijdag 9 februari   : rapporten mee groep 1 t/m 8 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : woensdag 31 jan.: spelinloop tot 08.45 uur 

 Groep 3-8    : Woensdag 7 feb.: inloop tot 08.30 uur 

 Groep 3-4    : dinsdag 23 jan.: Idea ‘Smakelijke sprookjes’ 

 Groep 4    : maandag 12 feb.: koffie uurtje 

 Groep 5    : woensdag 24 jan.:Idea ‘Smakelijke sprookjes’ 

 Groep 5-6    : woensdag 7 feb.: ‘Rondje om de kerk’ 

 Groep 7    : woensdag 24 januari: koffie uurtje   

 

Vreedzame School 
In alle groepen zijn we gestart met blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’. De 

leerlingen leren hoe ze zelf conflicten constructief kunnen oplossen.  

 

Welkom 
Wij heten Yasmina Zemmouri groep A van harte welkom en wensen haar 

een fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 
IPC en studiedag 10 januari 

Deze week staat de studiedag weer in het teken van een teamtraining voor IPC.  

De startdatum voor de volgende periode IPC wordt woensdag bepaald.  

 
 

Ouderportaal 
Eind januari gaat het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem van Parnassys open voor 

u. Het doel hiervan is om de communicatie transparanter te maken en de betrokkenheid 

te vergroten. Dit doen we in fases. We starten met de algemene persoonsgegevens. 

Vorig jaar heeft u een account ontvangen, met een wachtwoord om in te loggen. Dit 

gebruikt u om straks in te kunnen loggen. U ontvangt hierover binnenkort meer 

informatie. 
 

Traktaties 
In de schoolgids staat vermeld, dat wij gezonde traktaties stimuleren. Soms zijn er 

kinderen die niet alles mogen eten. Hier wordt meestal rekening mee gehouden. Mocht u 

twijfelen bij het maken van een traktatie, dan kunt u altijd bij de leerkracht informeren of 

iedereen het mag eten. Misschien overbodig om te noemen, maar een traktatie voor de 

leerkrachten is niet nodig. De kinderen gaan wel de klassen rond met een kaart, maar 

nemen niets mee voor de leerkracht. Wilt u toch graag iets doen voor de eigen 

leerkracht, dan kan dat, maar wij verwachten het niet.  

mailto:info@depostiljonsoesterberg.nl
http://www.depostiljonsoesterberg.nl/


 

 

Terugblik kerstviering  
Op donderdag 22 december hebben we een mooie kerstviering en een sfeervol kerstdiner 

met elkaar gehad in alle groepen. Dank aan u voor uw inzet en heerlijke hapjes! 

Ook het zingen van het koor en van alle groepen was een mooi moment. 

Tijdens de kerstviering heeft de Oudercommissie gezorgd voor heerlijke soep. Om het 

kerstfeest te organiseren wordt er achter de schermen ook heel hard gewerkt door velen. 

Speciale dank aan: Cynthia van Accooy (moeder Kars groep 6), Miranda Boshuis  

(moeder Tom groep 4), Manon Caré ( moeder Vayenn groep A en Jaelynn groep 6), 

Lianne ten Brink (moeder Lucas groep B) , Rianne van Capelle (moeder Alinde groep A, 

Larisse groep B en Jesse groep 5), Marloes Zuiderveld (moeder van Tessa groep 4, Maud 

groep 6 en Hessel groep 7), Mark Wijnstekers (vader van Skip groep 4 en Lobke groep 

6).  

 

Promotiefilmpje 
Op de startpagina van de website is ons promotiefilmpje te zien. Heeft u al gekeken? Ga 

naar www.depostiljonsoesterberg.nl  

 
Gezocht TSO-medewerker 
Binnen het team van TSO-medewerkers kunnen we versterking gebruiken. Als TSO-

medewerker ontvangt u een vergoeding. De TSO wordt uitgevoerd in samenwerking met 

Bink. Heeft u interesse, neem dan contact op met Jeannette de Ronden (dit kan per mail 

via info@depostiljonsoesterberg) 

 

Kalender 
We hebben net bericht ontvangen over het voetbaltoernooi. Dit is nu gepland op 

woensdag 11 april. Let op: dit staat niet in de papieren schoolkalender. De kalender 

die op de website staat, is net geactualiseerd.  
 

 Wist u dat………… 

 u op vrijdag overgebleven fruit dat in de middelste ingang staat mag meenemen …. 

 in januari de middentoetsen van het Cito afgenomen worden bij de leerlingen van 

groep 3 t/m 8 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 juf Emmely na haar zwangerschapsverlof weer van start is gegaan in groep 8……… 

 

 juf Kirsten op vrijdag 12 januari trouwt met Mark en we een 

gelukkig huwelijk wensen en uiteraard een heel gezellig 

trouwfeest ….……………………………………………….. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam,   

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon            
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