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Welkom op De Postiljon! 

 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Vier jaar worden is een mijlpaal in het leven van uw kind. Uw kind is peuter af en wordt kleuter. 
Daarmee maakt uw kind de overstap van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de 
basisschool. Een groot aantal kinderen kijkt reikhalzend uit naar de basisschool en sommige 
kinderen vinden deze stap erg spannend. Ook voor u als ouder is het een nieuwe omgeving 
waaraan u moet wennen. Zeker als uw oudste kind voor het eerst De Postiljon gaat bezoeken. 
 
Er gebeurt veel in en om De Postiljon. Door middel van dit boekje proberen we u zo goed 
mogelijk te informeren over het reilen en zeilen in de kleutergroepen binnen onze school. 
Bewaart u het boekje goed? Dan kunt u regelmatig nog eens lezen wat er allemaal gebeurt en 
gedaan wordt bij ons op school. 
 
We wensen uw kind en u een plezierige schooltijd toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Postiljon. 
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Voor het eerst naar De Postiljon 

De groepen 

Wij hebben bij ons op De Postiljon twee groepen 1/2. De groepen hebben onderling veel 
contact en werken veelal over dezelfde thema’s.  

Wanneer 

Het startmoment op school is voor veel kinderen verschillend. Wij hanteren de volgende 
manieren: 

 Is uw kind jarig in de zomervakantie of binnen vier weken na de start van het nieuwe 
schooljaar? Dan mag hij/zij starten op de eerste dag na de zomervakantie.  

 In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen kinderen niet meer in. Deze 
periode staat in teken van het afsluiten van het schooljaar. Uw kind start na de 
zomervakantie. 

Wennen 

Vóór de vierde verjaardag mag uw kind twee dagdelen komen wennen. De leerkracht zal 
hiervoor telefonisch een afspraak met u maken. U wordt op het eerste wenmoment om 08.00 
uur op school verwacht, zodat u kennis kunt maken met elkaar.   

Entreeformulier 

Een paar maanden voordat uw kind vier jaar wordt, vult u een entreeformulier in. Mochten er 
situaties gewijzigd zijn wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?  

Schooltijden  

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 – 12.00 uur en van  
13.15 -  15.15 uur. Woensdag van 08.30 – 12.30 uur en vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 
Om 8.15 uur en om 13.05 uur gaan de deuren van de school open en brengt u uw kind in de 
klas. Om 8:30 uur start de les. De kinderen worden door de leerkracht naar het hek, bij het 
terrein van de kerk, gebracht. Als u uw kind niet zelf komt ophalen, is het belangrijk dat u dit 
aan de leerkracht doorgeeft. 
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De schooldag 

De schooldag 

Als de deur open gaat, mag u uw kind naar de groep brengen. Uw kind hangt zelf zijn jas aan 
de kapstok. Het eten en drinken wordt in de klas of op de afgesproken plaats gezet. Uw kind 
komt de klas binnen en geeft de leerkracht een hand. Hij/zij zoekt zijn/haar stoel op en gaat 
starten met een spelletje of boekje lezen. Hierna neemt u afscheid van uw kind. Soms is dit 
een emotioneel moment. Probeer dit moment zo min mogelijk te rekken. De leerkracht zal uw 
kind zo goed mogelijk opvangen.   

De middag 

Op dinsdag- en donderdagmiddag gaat uw kind ook naar school. Als uw kind 5 jaar wordt is 
het leerplichtig. Uw kind gaat dan ook op maandagmiddag naar school.  

Dagritme 

In de groep van uw kind hangen dagritmekaarten. Dit 
zijn kaarten waarop de activiteiten van de dag staan. Zo 
kan uw kind zien hoe de dag gaat verlopen. Door elke 
dag zoveel mogelijk hetzelfde ritme aan te houden, 
leert uw kind de structuur van de schooldag kennen. 
Een schooldag kan er als volgt uitzien. Als de kinderen 
binnenkomen, gaan ze aan tafel een spelletje doen of 
een boekje lezen. Daarna gaan ze in de kring. De hulpjes 
zitten naast de leerkracht. Vervolgens gaan ze leren en 

spelen. Rond 10.00 uur is het tijd om te gaan eten en drinken. Daarna volgt er nog een 
leeractiviteit in de (kleine) kring. Elke dag is er een moment dat de kinderen buiten spelen.  
 

Spelen en werken 

In de kleutergroep spelen de kinderen in groepjes in speelleerplaatsen. Ze kunnen kiezen voor 
een bouwhoek, huishoek en andere speelleerplaatsen en geven dit aan op het kiesbord. Maar 
ook leren ze door middel van ontwikkelingsspelletjes, teken- en knutselmateriaal aan een 
doelgerichte opdracht en door het volgen van IPC onderwijs (zie pagina 8). 
 

Zelfstandig werken 

In de kleutergroepen maken de kinderen kennis met zelfstandig werken. De kinderen leren 
dan om zelfstandig en rustig te werken aan hun eigen opdracht.  
Tijdens zelfstandig werken maken we gebruik van ‘het stoplicht’. Hiermee oefenen de 
kinderen het zelfstandig kúnnen werken, zonder hulp van de leerkracht. Ze leren om te gaan 
met uitgestelde aandacht. 
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Eten en drinken 

Om tien uur is het tijd om samen te eten en drinken. We stimuleren 
een gezond tussendoortje. Daarom eten alle kinderen op dinsdag, 
woensdag en donderdag fruit. Elk kind neemt zelf drinken mee,  
waarbij we water stimuleren. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 

Als u uw kind komt brengen of ophalen parkeert u op het terrein van de Vredekerk. Kerk en 
school hebben met elkaar afspraken gemaakt die van belang zijn voor de veiligheid van de 
kinderen en de zorg van het terrein rondom de kerk. Dat betekent dat we verwachten dat er 
netjes geparkeerd wordt, waarbij de doorgang vrij is. En dat er niet gerookt wordt bij of op 
het terrein van De Vredekerk en het schoolplein.   
 
Brengen / halen met de fiets 

 Zet de fiets van uw kind (en uzelf) in de fietsenstalling van de kerk. 
 De school en kerk dragen geen verantwoording voor schade aan de fiets. 

 

Brengen / halen met de auto 
 Uw auto parkeert u achter de kerk, naast elkaar. Wilt u dit zorgvuldig doen, zodat er zoveel 

mogelijk auto’s kunnen staan en het middenpad vrij blijft. Dit is noodzakelijk voor 
hulpdiensten. 

 Rijd langzaam voor onze kinderen. 
 
Mocht er een plechtigheid zijn in de kerk, dan zal de school u hierover informeren d.m.v. een 
e-mail. Het hele terrein van de Vredekerk is dan niet toegankelijk voor verkeer (auto’s, fietsen, 
voetgangers). Dan mogen fietsen van de leerlingen in de stalling geplaatst worden op het 
schoolplein. Mocht u met de auto komen, dan kunt u parkeren in de straat. 
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Leren is leuk 

IPC onderwijs 

IPC is de afkorting voor International Primary Curriculum. IPC biedt een combinatie tussen 

relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de 

complexiteit van de 21e eeuw. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige 

vorming, muziek, ICT, wetenschap en techniek worden geïntegreerd aangeboden. Leerlingen 

werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij 

onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de 

belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. 

Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.  Het IPC-

curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van 

zaken in de wetenschap. Wilt u meer lezen over IPC dan verwijzen we u naar onze website 

https://depostiljonsoesterberg.nl of https://ipc-nederland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taal 

We besteden veel tijd aan het vergroten van de taalvaardigheid van uw kind. Hiervoor 
gebruiken we een combinatie van verschillende methodes. Woorden zijn belangrijke 
bouwstenen van de taal. Door middel van woorden uit een Unit proberen wij de 

https://depostiljonsoesterberg.nl/
https://ipc-nederland.nl/
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woordenschat en de mondelinge taalontwikkeling van uw kind te vergroten. Hierbij maken 
we gebruik van de methodiek van “Verhallen”.  IPC onderwijs wordt ook geïntegreerd in ons 
taalonderwijs.  
 

 
 
In groep 2 wordt er veel aandacht besteed aan de voorbereidende leesvoorwaarden. Op 
maandagmiddag wordt er in groep 2 elke twee weken een nieuwe letter aangeboden.  
Ook wordt er bijvoorbeeld geoefend met rijmen, hakken en plakken. Bij hakken leert uw kind 
een woordje van 3 klanken uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld bij maan: mmm/aaa/nnn. Bij 
plakken leert uw kind een woordje, dat langzaam wordt gezongen, aan elkaar te plakken. 
Bijvoorbeeld bij: mmm/aaa/nnn: maan. We gebruiken hiervoor de klank van de letter. De 
letter ‘s’ wordt niet uitgesproken als ‘es’ maar als ‘sssss’. Ook wordt er een begin gemaakt met 
de klankteken koppeling. Hierbij leert uw kind hoe de letter er uit ziet en hoe hij klinkt. De 
kinderen leren daarbij een gebaar ter ondersteuning. In elke groep hangt een lettermuur. We 
maken gebruik van de methodiek ‘Zo leer je lezen en spellen’, ontwikkeld door Drs. José 
Schraven. Op deze manier bereiden we de kinderen voor op het leesproces van groep 3. 

Pompom 

In de groep van uw kind speelt pop ‘Pompom’ een belangrijke rol. Hij komt logeren, om te zien 
waar uw kind woont en samen avonturen te beleven.  

Verteltassen 

In de loop van het jaar ontvangt u een zogenaamde verteltas. Met deze tas willen we het thuis 
lezen en praten over een boek stimuleren, aan de hand van boeken en spelletjes. Omdat we 
lezen belangrijk vinden, stimuleren we bibliotheekbezoek. Het gratis lidmaatschap kan u 
daarbij helpen.   
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Rekenen 

De kinderen in groep 1 en 2 maken spelenderwijs kennis met de wereld van getallen. Door 
middel van spelletjes leren kinderen heen en terug tellen tot en met 20. Ook leren zij de getal 
symbolen tot en met 20 herkennen. Daarnaast komen de rekenkundige begrippen zoals: op, 
onder, tussen, in het midden, eerste, etc. veelvuldig aan bod. Ook hier wordt gebruik gemaakt 
van de context van het lopende Unit. We gebruiken ook de methode “Met Sprongen Vooruit”, 
die we op een speelse manier inzetten. De kinderen leren door te ervaren en te handelen.  

Voorbereidend schrijven 

Naast de grove motoriek werken we ook aan de ontwikkeling van de fijne motoriek van uw 
kind. De fijne motoriek heeft te maken met de kleine bewegingen van de handen en polsen. 
Door de kinderen een goede pengreep te leren en het schrijfgerei op een juiste manier te 
hanteren, bereiden wij ze voor op het leren schrijven in groep 3.  

 

Vreedzame school 

Onze school werkt vanuit de principes van ‘De Vreedzame School’. Samen  met de leerlingen 
beseffen we dat onze school een democratische gemeenschap is en daarmee een afspiegeling 
van de maatschappij.  Wij leren om op een positieve manier met elkaar te communiceren en 
de sociale en democratische principes na te leven. Door middel van actieve deelname, zoals 
in de groepsvergadering, het geven van opstekers op het opstekerbord of bij het uitvoeren 
van de taken, voelen leerlingen zich met elkaar verbonden. 
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Voor de kleuters leren we de kinderen zoveel mogelijk door middel van spel. Met de 
handpoppen Aap en Tijger, leren ze spelenderwijs hoe ze omgaan met elkaar vanuit de 
principes van De Vreedzame School.   
Elke week is een kind het zonnetje van de week. Hij/zij staat de hele week in het middelpunt. 
Op maandag wordt het zonnetje gekozen en mag het kind op een speciale stoel zitten. Op 
dinsdag geven we het zonnetje complimenten, op woensdag mag het een kunstwerk maken, 
op donderdag mag het een lievelingsboek mee naar school nemen en op vrijdag gaat alles 
mee naar huis. 
 
Ook als ouder kunt u in gesprek gaan over de zes thema’s die we aanbieden bij De Vreedzame 
School. Bij aanvang van elk blok ontvangt u een kletskaart van ons, die u kan helpen om over 
dat thema in gesprek te gaan met uw kind en waardoor u weet wat er in de klas centraal staat.  
 
Meer informatie over De Vreedzame School kunt u vinden in de schoolgids of op de website 
via https://vreedzaam.net/  
 

Bewegingsonderwijs en buitenspel 

Elke dag wordt er bewegingsonderwijs gegeven. De ene keer is dit buiten, de andere keer in 
het speellokaal. Buiten kunnen de kinderen spelen met het rijdende materiaal, in de zandbak 
en op het klimtoestel. In het speellokaal zijn de lessen meer gestuurd door de leerkracht. Zo 
wordt er gegymd met grote of kleine materialen, gedanst en worden er tikspelletjes gedaan.  
Uw kind heeft nodig voor het gymmen: 

 gymschoenen (geen zwarte zool) zonder veters, bv. met klittenband, voorzien van naam; 
 T-shirt met korte mouwen en een korte broek. 

Deze gymspullen in een tas voorzien van de naam van uw kind, blijven op school en worden 
voor iedere vakantie meegegeven aan uw kind. U heeft dan de gelegenheid deze te 
controleren en te wassen. 
(We vinden het fijn als uw kind op deze gymdagen makkelijke kleding draagt). 
 
 

https://vreedzaam.net/
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Speelgoed 

Iedere vrijdag voor een vakantie is er een speelgoedmorgen. Uw kind mag dan speelgoed van 
thuis meenemen om mee te spelen. Het doel van dit speelmoment is het samen spelen te 
bevorderen. Bij mooi weer adviseren wij om buitenspeelgoed mee te geven. 
Wilt u er rekening mee houden dat het speelgoed: 

 van sterke kwaliteit is; 
 niet teveel lawaai maakt; 
 geen computerspelletje is; 
 niet gewelddadig is, zoals pistolen, geweren, zwaarden e.d. 
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Extra activiteiten 

Excursies 

Regelmatig worden er activiteiten aangeboden op het gebied van kunst, lezen, een thema of 
een bezoek. We werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties zoals Kunst Centraal 
en de bibliotheek. Om deze activiteiten mogelijk te maken zouden we het fijn vinden om een 
beroep op u te mogen doen. U kunt denken aan het rijden naar de activiteit of het begeleiden 
van een groepje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis 

Om het jaar organiseert onze school samen met de oudercommissie een schoolreisje. 
Kinderen die minder dan 12 weken op school zitten gaan nog niet mee op schoolreis omdat 
we dit nog geen geschikte activiteit vinden voor deze jonge kinderen.  

Feest 

Elk jaar wordt er een feestdag voor de kleuters georganiseerd. Op deze dag vieren alle 

(onderbouw)leerkrachten hun verjaardag.  
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Verjaardagen vieren 

De verjaardag van een kind is altijd een belangrijke gebeurtenis. De meeste kinderen kijken er 
al weken naar uit. De vierde verjaardag van de kinderen vieren we nog niet op school, omdat 
dit doorgaans op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf wordt gevierd.  
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren. Probeert u de traktatie zo gezond mogelijk 
te houden. Sommige kinderen zijn allergisch voor kleurstoffen, hebben een dieet of mogen 
niet alles eten. Ouders kunnen hierover informatie vragen bij de leerkracht. Het is niet de 
bedoeling dat uw kind cadeautjes uitdeelt. 
Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen in deze groepen met twee andere kinderen ‘de klassen 
langs’. De kinderen nemen geen traktatie mee voor de leerkrachten, alleen voor de kinderen 
van hun eigen groep. 
Wij vragen u om uitnodigingen voor een kinderfeestje zoveel mogelijk buiten schooltijd uit te 
delen en niet in de klas waar alle kinderen bij zijn. Het kan erg sneu zijn voor kinderen als zij 
niet worden uitgenodigd. 

Klassenouders 

Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van bijzondere activiteiten. 
Elke klas heeft 1 of 2 klassenouders. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich hiervoor 
opgeven. 

Hulpouders 

Onze school vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn. U kunt uw medewerking verlenen 
aan: 

 hulp bij feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis of Pasen; 
 excursie / schoolreisje; 
 sportdag; 
 oudercommissie / medezeggenschapsraad; 
 de communicatie commissie; 
 klassenouder zijn 
 hulp bij het opknappen van de tuin en het plein. 
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Contact met ouders 

Rapport  

Alle kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Zo blijft u op de hoogte van de 
ontwikkeling van uw kind. Nadat u het ondertekend heeft, levert u het rapport weer bij de 
leerkracht in.  

Gesprekken 

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar heeft u een kennismakingsgesprek met de 
leerkracht. U informeert de leerkracht over uw kind aan de hand van een vooraf 
toegestuurde vragenlijst. In november, februari en juni zijn er voortgangsgesprekken. 
Het kan zijn dat de leerkracht of u een extra gesprek noodzakelijk vinden. Hiervoor wordt 
een aparte afspraak gemaakt.  
 

Het leerlingvolgsysteem 

We volgen de ontwikkeling van uw kind nauwgezet. Hiervoor 
gebruiken we het observatie systeem ‘KIJK’. Drie keer per jaar 
vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de leerkracht van 
uw kind en de intern begeleider van De Postiljon. Tijdens deze 
gesprekken staan de leervorderingen en het welbevinden van 
het kind centraal. We proberen uw kind onderwijs te bieden dat 
aansluit op zijn behoefte om optimaal tot ontwikkeling te 
komen. 
Daarnaast maken we gebruik van toetsen van het CITO aan het 
einde van hun kleuterperiode.  
 

 

Kijkochtenden 

Eén keer per jaar heeft u de gelegenheid om een uurtje mee te kijken in de groep van uw 
kind. U kunt zich hiervoor intekenen. De leerkracht informeert u hierover. 
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Informatie aan ouders 

Website 

Op onze website https://depostiljonsoesterberg.nl// kunt u veel informatie vinden. 
Bijvoorbeeld de update van dit informatieboekje, nieuwsbrieven en de kalender. Ook heeft 
elke groep een eigen pagina, waar de leerkracht informatie plaatst. 

Informatieavond kleutergroepen 

Enkele weken na de zomervakantie organiseren we een informatieavond. Op deze avond krijgt 
u informatie over de leerstof van het komende jaar. Het is van belang om bij deze avond 
aanwezig te zijn.  

Algemene ouderavond 

Tijdens deze avond vertelt de oudercommissie wat zij gedaan heeft en licht de begroting toe. 
Ook de medezeggenschapsraad informeert u. Daarnaast informeren we u over de 
ontwikkelingen van onze school en kiezen we een thema samen over in gesprek te gaan.  

Nieuwsbrief 

Elke twee weken ontvangt u per e-mail een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is tevens op de 
website terug te lezen. Indien u geen e-mailadres heeft, is er een mogelijkheid om een 
papieren versie te ontvangen. U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 

In de schoolgids staat algemene informatie over de school. U kunt de schoolgids downloaden 
via de website https://depostiljonsoesterberg.nl//. Heeft u liever een papieren versie? Dan 
kunt u dit doorgeven bij de leerkracht. 

Activiteitenoverzicht  

In de agenda vindt u een overzicht van alle activiteiten in het jaar. Dit staat op de website 
onder het kopje ‘roosters’. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen zijn. Deze 
worden vermeld op de website. 

Het mededelingenbord 

Dit bord hangt bij de ingang van de klas. Hierop leest u actuele informatie.  
 
 
 
 
 

https://depostiljonsoesterberg.nl/
https://depostiljonsoesterberg.nl/
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Overige zaken 

Ziekmeldingen 

Wanneer uw kind ziek is kunt u een bericht sturen naar 
ziekmeldingen@depostiljonsoesterberg.nl (graag voor 08.00 uur). Zodra de leerkracht uw 
mail gelezen heeft, ontvangt u een automatische leesbevestiging.  

Overblijven 

De school biedt een overblijfmogelijkheid georganiseerd en geleid door school in 
samenwerking met Bink kinderopvang bv. Voor meer informatie leest u op de website. 
Het e-mailadres: overblijven@depostiljonsoesterberg.nl.  

Buitenschoolse opvang BSO 

Wanneer u gebruik maakt van de naschoolse opvang dan vragen wij u de leerkracht hierover 
te informeren.  

Luizencontrole 

Vrijwel elke school wordt geconfronteerd met hoofdluis. Om uitbraak van hoofdluis zo veel 
mogelijk te voorkomen, is er elke woensdag na een vakantie preventief controle. Mocht er bij 
uw kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. We 
vragen u om zelf regelmatig het haar van uw kind goed te controleren en veel te kammen. Op 
de website staat vermeld hoe u kunt behandelen. Wij gebruiken geen luizencapes. 

Vakanties en vrije dagen 

De vakanties en vrije dagen staan vermeld in de kalender en op de website. Een aantal keer 
per jaar zijn er ook studiemomenten voor het team. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Het 
kan voorkomen dat u een extra dag vrij wilt hebben voor bijvoorbeeld een trouwerij of 
jubileum. U moet hiervoor contact opnemen met de directeur. Ook als uw kind nog geen vijf 
jaar is geeft u per mail door dat u verlof wilt. Wilt u dit 8 weken van te voren aanvragen? 
 

Wet op de privacy/ AVG  
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader van de AVG heeft 
de school soms toestemming van u nodig voor een aantal zaken. Bij de start van uw kind of 
van een schooljaar, deelt de leerkracht formulieren uit waarop u uw toestemming kunt 
aangeven. De school probeert deze wet zo goed mogelijk na te leven. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de schoolgids. Mocht u tegen zaken aanlopen waaraan u twijfelt, wilt u 
ons daarop attent maken. 
 

Leerlingvolgsysteem Parnassys 
Wij maken gebruik van bovenstaand leerlingvolgsysteem, waar ook een portaal voor ouders 
beschikbaar is. U ontvangt hiervoor een link om een account te kunnen aanmaken. Mocht u 
deze nog niet ontvangen hebben, laat het dan even weten aan de leerkracht.  
 
  

mailto:ziekmeldingen@depostiljonsoesterberg.nl
mailto:overblijven@depostiljonsoesterberg.nl
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Tot slot 

 

Wij wensen u en uw kind een hele fijne tijd bij ons op De Postiljon! 
 

 

 

 

 

 

 

Adressen en telefoonnummer 

Christelijke Basisschool De Postiljon 
Generaal Winkelmanstraat 111 
3769 EC Soesterberg 
Tel: 0346-351518 
E: info@depostiljonsoesterberg.nl 
W: www.depostiljonsoesterberg.nl 
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