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   Nieuwsbrief 22                                                     Soesterberg, 10 juli 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Woensdag 11 juli   : sportdag groep 1-7 

 Donderdag 12 juli   : kennismaken nieuwe leerkracht 

 Vrijdag 13 juli t/m 24 augustus : 12.00 uur start zomervakantie  

 Maandag 27 augustus  : 08.30 uur start schooljaar met koffie en 

        inloop in alle groepen tot 09.00 uur 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 8    : dinsdag 10 juli: afscheidsavond 

 
Vreedzame School 

Alle groepen werken aan blok 6, thema ’We dragen allemaal een steentje bij’. De 

gouden regel die bij dit blok centraal staat is: ‘We luisteren naar elkaar’.  

 

De gouden regels worden andere regels in het nieuwe schooljaar. We hebben drie 

regels gekozen die horen bij onze drie kernwaarden.  

Gouden regels 

1. Iedereen hoort erbij      (kernwaarde aandacht)  

2. Ik doe mijn best, ook als ik het moeilijk vind ( kernwaarde ambitie)      

3. Wat ik doe is ook goed voor de ander  ( kernwaarde autonomie) 
 

Welkom aan onze nieuwe leerkracht Nicky van der Pols 
We zijn blij met onze nieuwe collega Nicky van der Pols. Zij stelt zich voor: 

“Beste leerlingen en ouders van de Postiljon,  

Komend schooljaar zullen jullie een nieuw gezicht in de school zien rondlopen. Hierbij alvast 
een korte introductie.  

Mijn naam is Nicky, in de zomervakantie word ik 32 jaar. Op dit moment woon ik met mijn 
man Ruud en onze bijna 6 maanden oude dochter Sophie nog in Utrecht. We hopen eind 
2019 naar Sterrenberg te verhuizen. De afgelopen jaren heb ik in groep 7/8 gewerkt op De 
Werkplaats in Bilthoven. Ook heb ik in Utrecht op de Kohnstammschool gewerkt in een groep 
7/8. Na de zomervakantie zal ik, samen met Gerlin, groep 7 onder mijn hoede nemen. Wat ik 
heel belangrijk vind, is dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich fijn voelt in de 
groep en op school. Natuurlijk gaan we ook een heleboel leuke, nieuwe dingen leren!   
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In mijn vrije tijd heb ik jarenlang hockey gespeeld. Twee jaar geleden heb ik mijn hockeystick 
ingeruild voor een tennisracket. Sinds de komst van Sophie wandel ik veel. Ook spreek ik 
graag af met vrienden en hou ik er van om gezellig uit eten te gaan.   

Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar, tot dan! 

Nicky van der Pols-Sanders”. 

 

We wensen Nicky en fijne tijd op De Postiljon. 

IPC  
Alle groepen hebben hun Unit afgesloten. Groep 7 heeft een bijzondere 

afsluiting verzorgd voor de kleuters. Dit heeft de groep zeer goed 

gedaan! De Unit van de groep was ‘Kermis’. Hieronder een klein stukje 

geschreven door Nohela, Daniek, Jelle en Jasmijn. 

 

“Ons spel is touwtje trekken en knopen gooien 

 

Jasmijn en Daniek hebben samen voor touwtje trekken gekozen en Nohela en Jelle 

hebben voor knopen gooien gekozen. Het spel knopen gooien werkt zo: Je hebt twee 

potjes die in een bak met water staan. Je probeert 3 knopen in het potje te gooien. En 

als dat binnen 1 minuut is gelukt kan je een prijs uitzoeken. 

Touwtje trekken werkt zo: je hebt allemaal touwtjes waaraan een prijs hangt je moet 

dan een touwtje trekken en dan kan je iets uitzoeken of je krijgt een andere 

prijs.Robin,Renée,Lex,Lars,Jip en Sarah hebben een doelschiet ding gemaakt. De 

bedoeling is dat de kleuters dit donderdag 5 juli kunnen spelen.” 

 

Schoolgids 2018-2019 en kalender 
De schoolgids 2018-2019 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 of agenda staat na de vakantie ook op de website. Omdat we geen papieren 

kalender meer uitgeven, sturen we aan het einde van deze week (via de e-mail) ook een 

korte versie van alle activiteiten die tot nu toe gepland zijn voor het komende schooljaar.   

 

Omgangsdocument en zorgplan 
We hebben deze plannen geactualiseerd. Het omgangsdocument heet nu beleidsplan 

sociale veiligheid. Het zorgplan is nu gekoppeld aan het schoolondersteuningsprofiel (het 

SOP) dat we opgesteld hebben voor het Samenwerkingsverband De Eem. Beide plannen 

zijn door de Medezeggenschapsraad goedgekeurd en op school in te zien. Het oude 

omgangsdocument en zorgplan komt hiermee te vervallen. 
 

AVG 
Onze stichting en school werkt hard aan de nieuwe privacywet. In de schoolgids 2018-

2019 staat een stukje opgenomen hoe wij hiermee omgaan. De schoolgids wordt in 

september gepubliceerd op de website. 

 

Rondetafelgesprek 
In juni hebben we met een aantal ouders een rondetafelgesprek gevoerd. Heel 

inspirerend, aanvullend en goed om te weten welke ideeën deze ouders hebben over een 

nieuw schoolgebouw. In deze mail ontvangt u naast de nieuwsbrief, het verslag hiervan.  
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Sportdag 
Nog even een reminder: alle leerlingen van groep 1-7 worden om 08.45 uur verwacht 

op de sportvelden van de atletiekvereniging Pijnenburg in Soest. Voor de kleuters is het 

rond 12.15 uur afgelopen en voor de andere groepen rond 12.15 uur.  

 

Eindfeest 
Wat hebben de kinderen een mooie mini muzikale voorstelling gegeven onder leiding van 

Janneke Boomsma. Dank aan de oudercommissie en Mark Wijnstekers voor hun 

organisatie en ondersteuning. Ook bedanken we de Cafetaria Soesterberg van de Buys 

Ballotlaan voor hun sponsoring van de patat, waar we de kinderen op getrakteerd 

hebben tussen de middag. 

 

Groep 8 
Gisteren hebben we onze achtste groepers de school uitgezwaaid. Het is nu echt gedaan 

met acht jaar De Postiljon.  

Vanmiddag heeft groep 8 een echte ‘generale’ 

gehad, want ze hebben de musical gespeeld 

voor de kinderen van groep 3-8. Er is veel 

hulp geweest van ouders. Zij hebben er heel 

wat vrije uurtjes in gestoken. Wat dacht u van 

het decor of het oefenen thuis. Ouders top! 

Dank aan allen die op zijn eigen wijze een 

bijdrage heeft geleverd.  

Vanavond mogen de kinderen eindelijk hun musical ‘Tent op zijn Kop’ spelen.  

En reken maar dat ze er klaar voor zijn. Het belooft een mooie afscheidsavond te 

worden, waarbij de leerkrachten Nadieh en Emmely zich al een tijd op aan het 

voorbereiden zijn!  

 

We nemen afscheid van onze leerlingen van groep 8. Ze slaan hun vleugels uit. We 

wensen Sarah, Eefje, Jasmijn, Floor, Maddy, Jasmine, Niels, Rens, Tigo, Emie, Nicky, 

Eliza, Joyce, Wencke, Sterre, Sebastiaan, Sofia, Talisha, Babet, Rick, Jochem, Maarten, 

Romy, Wouter, Indi, Jayden, Roos en Romano een goede start op hun nieuwe school en 

veel succes met hun verdere schoolcarrière. 

 

Communicatie commissie 
Angelique Diepman heeft zich aangemeld voor de communicatie commissie en daarmee 

zijn we weer op sterkte. Om u een idee te geven waar de communicatie commissie met 

elkaar aan werkt, hebben drie leerlingen van de leerlingenraad een interview gehouden 

met Priscilla Westerveld (moeder van Mia groep 3) en Marike Brouwer (moeder van 

Viktor groep 5 en Floor groep 8). We vinden het heel knap dat ze deze vragen zelf 

bedacht hebben. In de bijlage een weergave van het interview.  

 

Luizenbrigade, en verkeerscommissie 
Gevraagd: versterking! Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij Jeannette 

de Ronden, via info@depostiljonsoesterberg.nl. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.  

 

Oproep: deeltijdpleeggezin gezocht voor Pim (6 jaar) 
Pim is een actieve, vrolijke, ondernemende en slimme jongen. Hij speelt graag buiten en 

vindt veel dingen leuk om te doen, hij speelt ook graag met andere kinderen. Pim zoekt 

pleegouders die rust en structuur kunnen bieden, maar ook kunnen genieten van Pim, 

zijn energie en het actief bezig zijn met elkaar. Omdat Pim in de 

omgeving van  Soesterberg woont, zoeken we een deeltijdpleeggezin uit die omgeving. 

Elke woensdagmiddag en om het weekend is Pim bij zijn vader. Elke donderdagmiddag 

wordt Pim door zijn moeder opgehaald uit school en zijn zij zo’n drie uur samen. Voor de 

andere dagen zoeken wij een warm en ondernemend gezin, het liefst met kinderen. 
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Ben jij degene die wij zoeken voor dit gezin of wil je meer informatie, neem dan contact 

op met Ellen van Ravenswaaij via eravenswaaij@youke.nl of Anoek Ferrero 

via aferrero@youke.nl     

(Vanuit privacy redenen is de naam fictief). 

Lezen in de vakantie met een leuke leestip 
Een leuke leestip voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 3 en 4. 

Vanaf 7 juli vind je op zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten onder de naam 

'Leesluikjes'. Elke vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje openen met daarin een 

verrassende activiteit: bijvoorbeeld een spelletje, of een lees- of luisterfragment. Een 

zomerse adventskalender dus, waarmee kinderen op een speelse manier met lezen bezig 

zijn. Meld je nu alvast aan op zwijsen.nl/zomerlezen. Dan krijg je een seintje als het 

eerste luikje geopend mag worden.  

 

 

‘Nieuwjaarskoffie’ 
We openen graag met de kinderen en u het nieuwe schooljaar op maandag 27 

augustus. Om 08.30 uur staat de koffie klaar. U kunt elkaar ontmoeten en 

kennismaken met de leerkracht. Rond 09.00 uur starten de lessen in de 

klassen. 

 

 

 

 Wist u dat………… 

 we het schip afgebroken hebben en dat er in september-oktober een aanpassing 

komt ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 de bibliotheek een zomercadeautje geeft met de ‘Vakantiebieb’’ app, waarbij je van 1 

juli t/m 31 augustus gratis e-boeken kunt lezen ook als je geen lid bent van de 

bieb………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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 u samen met uw kind(eren) een heerlijke en  

 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam, 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon 

 

 

Bijlage 1: interview leerlingenraad 
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Bijlage 1: interview communicatie commissie door Arina, Julia en Lisa 

1. Wat is de communicatie commissie ? 

In de communicatie commissie kijken ouders samen met leraren naar hoe de 

communicatie het beste kan. Wanneer ouders goed samenwerken met de school, 

kinderen het beste kunnen leren. 

2. Waarom wilde u in de communicatie commissie? 

We vinden het fijn om mee te denken met de school.En wij vinden het leuk om er 

betrokken bij te zijn met de school de juffen en de kinderen.  

3. Wie zitten er nog meer bij de communicatie commissie ? 

Juffen en ouders. Juf Jeannette, juf Janneke, juf Petra, Arina en Kyril’s moeder,  Mia 

haar moeder en de moeder van Floor en Viktor. 

4. Mogen kinderen ook ideeën aanbrengen bij uw commissie ? 

Het mag en is nog nooit gebeurt ze zouden het wel leuk vinden  

5. Waarom is het belangrijk dat de communicatie commissie bestaat ? 

Het belangrijkste is dat ouders zich fijner voelen bij de school, de verbinding met de 

ouders.  

6. Houden jullie ook rekening met de nieuwe wetten ? 

Ze hebben het er nog nooit over gehad maar het zou wel goed zijn. 

7. Kunt u wat voorbeelden noemen van wat de communicatie commissie heeft 

bereikt in deze ¾ jaren ? 

De fotolijstjes op de gang. De ronde tafel gesprekken en laatst over een nieuw 

schoolgebouw. En 2 jaar geleden over de kerstkaartjes van groetjes van de postiljon 

om er meer kinderen op school te krijgen. 

8. En zou de leerlingenraad jullie ergens mee helpen ? 

Volgens mij is dat hartstikke fijn en leuk. 

9. Wat vindt u de fijnste manier om te communiceren ? 

Praten met mensen. En gezellig als nu dat je wat zegt en de ander wat terug zegt. 

10. Hebben jullie vergaderingen of hoe doen jullie dat is het net zoals de 

leerlingenraad dat er om de maand een vergadering is of ?  

1 keer in de 6 weken een vergadering aan het einde van de middag en er is ook een 

notulist elke vergadering. 

 

Gemaakt door: Lisa,Julia en Arina  

Met dank aan de moeder van Floor en Viktor en de moeder van Mia. 

 

Ze zijn nog op zoek naar een communicatie commissie lid dus als u wilt kunt u er 

gewoon bij. We vonden het super leuk om hun te interviewen. 

Arina Salomé, Julia Wels en Lisa van Wijhe. 

Juni 2018. 
 


