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   Nieuwsbrief 14                                               Soesterberg, 13 maart 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Donderdag 29 maart   : paasviering en continurooster tot 14.00 

 Vrijdag 30 maart t/m maandag : paasweekeinde 

2 april  

 Maandag 16 april   : schoolreis groep 1-7 

 Dinsdag 17 april   : MR vergadering 

 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : maandag 26 maart.: spelinloop tot 08.45 u. 

     : maandag 26 maart: ‘Willie Wurm’ 

 Groep 3-8    : vrijdag 6 april: inloop tot 08.30 u. 

     : vrijdag 6 april: volleybal toernooi 

 Groep 6    : woensdag 28 maart: koffie uurtje  

 Groep 7    : donderdag 22 maart.: ‘Klas van ‘45’ 

     : donderdag 5 april: theoretisch verkeers- 

       examen 

 Groep 8    : donderdag 15 maart: ‘Klas van ‘45’ 

      

 

Vreedzame School 
Alle groepen werken aan blok 3. 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’. 
 

Welkom 
Wij heten Nisrin Chamma (groep A) en Jim van der Kooi (groep B) 

van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd bij ons 

op school.  
 

Afscheid  
Juf Mirjam, eerst een tijd werkzaam bij ons als stagiaire en de laatste tijd de vervanging 

van Suzanne gedaan in groep 5, is gestart op de Werveling.   

We missen haar input nu al. We bedanken haar voor haar goede inzet en wensen haar 

een fijne tijd op haar nieuwe school.  
 
IPC  
Vorige week hebben we een dag zonder verwarming gedaan. 

Het was net niet meer zo koud als de week daarvoor, dat was eigenlijk 

jammer voor de beleving. Leerlingen van groep 5 en 6 gaan verder op 

onderzoek wat het nu oplevert om de verwarming een dag niet te gebruiken of een graad 

minder te laten verwarmen. Verder zijn alle groepen volop in beweging. Ik werd verrast 

door groep 4 die voor mij een mooie haarband heeft genaaid, voor hun winkeltje. Zo 
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mooi om te zien hoe zij hard gezwoegd hebben om hun kleding te maken. In groep 7 en 

8 hebben de kinderen met de techniek van zeefdrukken ontwerpen gemaakt op kleding. 

In de bijlage hebben Niels en Romano, Maddy en Jasmine een mooi stuk hierover 

geschreven. 
 
Paasviering donderdag 29 maart 
Nog een paar weken, dan is het alweer Pasen. Even geleden heeft u al kunnen lezen in 

de nieuwsbrief dat Pasen dit jaar wordt gevierd in de Vredekerk. De viering zal om 8.30 

uur beginnen en u bent van harte welkom. Omdat de meeste kinderen een tas en jas 

mee hebben naar school, kunnen zij deze eerst in de school ophangen aan de kapstok. 

Daarna lopen zij zelf of met u naar de Vredekerk. Zorg er dus voor dat u op tijd bent. 

Deze dag hoeven de kinderen geen 10-uurtje mee te nemen, maar wel een lunch. Om 

14.00 uur is de hele school vrij.  
 
Reminder: staken woensdag 14 maart 
Op woensdag 14 maart staken wij en is de school dicht, zoals we u al eerder 

geïnformeerd hebben. 

 

Ouderportaal Parnassys 
We willen u herinneren om te checken of u kunt inloggen op het ouderportaal van 

Parnassys. Het is nodig dat u uw account geactiveerd heeft, voor mogelijke vragenlijsten 

die u toegestuurd krijgt. Check of uw account actief is en uw algemene gegevens kloppen 

via deze link https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen Bij vragen kunt u een 

mail sturen naar info@depostiljonsoesterberg.nl 

 

Mobiele telefoons 
Wij merken dat er steeds meer jongere leerlingen een mobiele telefoon mee naar school 

nemen. Wij vinden het niet nodig, niet passend bij de leeftijd en niet goed dat jonge 

kinderen al een telefoon mee naar school nemen. We vinden het tijd om deze  

ontwikkeling een halt toe te roepen. Daarom hebben we afgesproken dat dit schooljaar 

de leerlingen van groep 7 en 8 nog een telefoon mogen meenemen en vanaf volgend 

schooljaar alleen nog leerlingen van groep 8. De leerlingen weten dat als ze de school 

binnenkomen zij hun telefoon uitzetten en in het daarvoor bestemde bakje leggen in de 

klas. Gedurende de dag wordt de telefoon niet gebruikt. Aan het einde van de dag neemt 

de leerling de telefoon weer mee naar huis. De leerkrachten van de betreffende groepen 

bespreken dit met de kinderen.  

 

Zwarte Wegje: bouwplannen 
Achter onze school wordt gestart met de bebouwing van ‘t Zwarte Wegje. In fases wordt 

het terrein bouwrijp gemaakt. Bomen worden geveld, graafwerkzaamheden gedaan voor 

de funderingen en in juni wordt gestart met de funderingswerkzaamheden van de 

woningen. Het bouwterrein wordt afgesloten met bouwhekken en zonder toestemming 

kan het terrein niet betreden worden. Personeel parkeert op het bouwterrein en keren, 

laden en lossen door vrachtwagens vindt ook plaats op het bouwterrein. Er is ons verteld 

dat de overlast tijdens het in- en uitgaan van de school beperkt is en dat de veiligheid 

niet in het geding is. Mocht u andere signalen hebben, wilt u dit dan doorgeven aan 

Jeannette de Ronden. 

 

Leerlingenraad (door de leerlingenraad) 

 “Hallo, wij zijn Lisa, Arina en Julia 

Wij gaan meer informatie geven over de leerlingenraad. 

Wij vergaderen op de maandag(meestal 11.30 uur) en om de 5 of 6 

weken over dingen wat de klas of de school aangeeft, wat we graag 

willen bespreken. 

We hebben het nu vooral over de speelheuvel en over de goede 

doelen. Wij willen dat de hele school zich fijn voelt. Een kind van bijna 

elke klas zit in de leerlingenraad vanaf groep 4 tot en met groep 8.Wij vinden het fijn dat 

er een leerlingenraad is om te zeggen wat je wilt verbeteren. Er zijn verschillende rollen 
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in de leerlingenraad. De rollen zijn: Julia en Lisa zijn de notulisten, juf Jeannette is de 

voorzitter van de leerlingenraad. Wij schrijven dit stuk in de nieuwsbrief om informatie te 

geven over de leerlingenraad. Wij hebben ook regels in de leerlingenraad. De regels zijn: 

Wat in de leerlingenraad wordt besproken dat blijft daar tenzij, we het moeten of mogen 

bespreken in de klas om er later op terug te komen. Een andere regel is niet door elkaar 

heen praten. En naar elkaar luisteren. Wij doen meestal een binnenkomer die iemand 

verzint en daarna 4 punten om te bespreken. Soms moet je iets bespreken met de klas 

wat we de volgende keer dan weer bespreken. Hoe werden wij gekozen voor de 

leerlingenraad ? Wij moesten vertellen waarom we in de leerlingenraad wilden en toen 

mocht de hele klas stemmen op jou of iemand anders.” 

 

Oproep lid communicatie commissie 
Aan het einde van dit schooljaar legt Jelle de Boer zijn werkzaamheden als lid van de 

communicatie commissie neer. Daarom zijn we op zoek naar u. Bent u geïnteresseerd 

om lid te worden en wilt u graag eens mee vergaderen of meer informatie? Neem dan 

contact op met Jeannette de Ronden via info@depostiljonsoesterberg.nl) 

 

Herhaalde oproep leden verkeerscommissie 
Er is nog geen reactie geweest op de vorige oproep. Daarom graag nog onder uw 

aandacht:  

De verkeerscommissie is op zoek naar nieuwe verkeersouders, omdat komend jaar twee 

verkeersouders gaan stoppen met hun werk voor de verkeerscommissie. De 

verkeerscommissie organiseert zinvolle en educatieve activiteiten voor onze leerlingen.  

Wij zijn heel enthousiast over wat deze commissie voor 

elkaar krijgt.  
 

We hopen op uw aanmelding. U kunt dan contact opnemen 

met Inge Houtman (moeder van Max uit groep 7) of via 

verkeer@depostiljonsoesterberg.nl. Maandag 19 maart 

19.30 uur vergadert de verkeerscommissie in de 

personeelskamer. Geïnteresseerden kunnen aanschuiven. 

 

Scholenvolleybaltoernooi 
Op vrijdag 6 april vindt het jaarlijkse 

scholenvolleybaltoernooi plaats in de 

Banninghal. Dit toernooi is voor de groepen 3 t/m 8; van 16.00-

18.00 u. voor de leerlingen van groep 3-5 en van 19.00 – 21.00 u. 

voor de leerlingen van groep 6-8. Inmiddels zijn alle teams samengesteld.  

 

Wist u dat………… 

 er een gouden oorbel gevonden en deze is af te halen bij Jeannette de Ronden ..……… 

 we op donderdagmorgen 29 maart om 08.30 uur een paasviering in de kerk hebben en 

u van harte welkom bent ………………………………………………………………………………………………… 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam 

 

Jeannette de Ronden, Directeur CBS De Postiljon.   

Bijlage 1:  Leerlingen groep 8 aan het woord  
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Bijlage 1: Unit: Adidas, Chanel & …… 
( door leerlingen uit groep 8) 
 
Bij ipc hebben wij het over mode. 

Wij zijn op dit moment bezig met zeefdrukken, en ons volgende ´onderwerp´ is natuur. 

We hebben onder andere geleerd hoe je kleding maakt en hebben we geleerd wat voor 

sieraden mensen vroeger droegen. 

Met het startpunt hebben we met plastic zakken kleding gemaakt en hebben we een 

modeshow gehouden. 

Toen hadden Rick en Talisha gewonnen met hun bruid en bruidegom kostuum. 

Met een mindmap hebben we geleerd wat voor kleding we nu dragen en hebben wij op 

basis van een omschrijving van een persoon uit een boek een kledingstuk ontworpen. 

We moesten ook een poster maken van sieraden van vroeger.  

We hebben in groepjes van 4 de sieraden gemaakt van de Grieken, de Chinezen, de 19e 

eeuw, 1920, de vikingen, de Egyptenaren en de romeinen en staan ze nu in ons 

´museum´.  

Gemaakt door Niels Hilkman en Romano Voskuilen (8) 

 

Ipc onderwerp mode 

We hebben dit blok gewerkt aan het onderwerp mode we hebben allemaal dingen 

met kleren gedaan zoals : Een mindmap maken over kleren en accessoires, je kleren  

pimpen en zeefdrukken. Ook hebben we geleerd over verschillende onderwerpen als : 

1920, Flower Power enz. Met die onderwerpen maakte we een presentatie en bijhorende 

sieraden 

 

Zeefdrukken 

8 Maart gingen we in de klas zeefdrukken. Iedereen moest een T-shirt meenemen zonder 

druk. Als eerst moest je een paar ontwerpen maken. Daarna ging je het er uit knippen of 

met de prikpen prikken. Als je dat had gedaan ging je naar de juf om het op je T-shirt te 

zetten. Als eerst pakte je een houten ring en deed je daar vitrage tussen. Dan draaide je 

de ring om en deed je aan de bovenkant een flinke klodder verf op. Dan smeerde je het 

met een kartonnetje uit en dan had je een zeefdruk op je T-shirt. 

 

Je eigen kleding maken 

Iedereen moest oude kleding meenemen. Om dat te gaan recyclen. We hadden 1 middag 

om het te ontwerpen. En 3 middagen om het te gaan maken. Je mocht met de hand 

naaien, en er waren ook naaimachines. We hadden leuke kleding gemaakt van 

haarbanden tot hel kostuums! Iedereen is heel creatief geweest. En ze hebben goed hun 

best gedaan. Ook deden we een fotoshoot. Met onze zelfgemaakte kleren natuurlijk!  

Gemaakt door : Maddy van Cuijlenborg & Jasmine Grapendaal (8)        

 


