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STAP IN EN REIS MEE… 
 
 

    
 

  Nieuwsbrief 8                                             Soesterberg, 13 december 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren   

 Donderdag 20 december  : ontbijt 08.30 u.;kerstviering: 18.45 uur 

 Maandag 24 december t/m vrijdag : kerstvakantie 

4 januari   

 Woensdag 9 januari   : hoofdluis controle en inloop spreekuur 

        logopedie 

 Woensdag 16 januari  : 19.30 u. MR vergadering 

 Woensdag 23 januari  : start Nationale Voorleesdagen                                             

 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep A en B    : woensdag 23 januari: koffie uurtje 

 Groep 3-8    : donderdag 10 januari:inloop tot 08.30 u.  

 Groep 4    : woensdag 16 januari: koffie uurtje  

 Groep 7     : maandag 21 januari: schrijfdocent in de klas 

 
Vreedzame School 

In alle groepen werken we aan blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar’. Dit blok 

gaat over gevoelens. Het om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang 

voor een positief klimaat in de klas en in de school.  
 
Afscheid juf Suzanne 
Vrijdag 21 december neemt juf Suzanne afscheid van onze school. Dit doet zij met de 

kinderen van haar klas. De klas heeft mooie verrassingen voor haar in petto. Suzanne wil 

ook afscheid nemen van de ouders. U bent van 08.30 uur tot 09.30 uur van harte welkom 

in de personeelskamer om Suzanne de hand te schudden. Daarna wordt zij in de klas 

verwacht! Zoals al eerder genoemd zullen we Suzanne zeker gaan missen en bedanken 

haar voor haar goede inzet en betrokkenheid bij onze school. Suzanne heeft een nieuwe 

baan gevonden bij Oud Zandbergen in Zeist. Heel veel succes en plezier Suzanne!  

 

IPC 
In november hebben we een studiedag gehad over IPC. Het onderdeel waar 

we op dit moment over leren en mee oefenen is het werken met het 

Assessment For Learning. Dit betekent dat we de leerlingen laten reflecteren 

op hoe zij zich ontwikkelen. Hier kijkt de leerkracht ook naar. ‘Waar gaat de 

leerling naar toe, waar is de leerling nu en hoe kan de leerling verder komen’. 

Dit is een leerzame ontwikkeling binnen de school, waarmee uiteraard veel geoefend wordt 

door de leerlingen én de leerkrachten.  

In de eerste schoolweek na de kerstvakantie starten alle groepen met hun volgende unit.  
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Methode Trefwoord en Kerst 
Meetellen en serieus genomen worden zijn basisbehoeften van ieder mens. Niemand mag 

vergeten worden, iedereen moet even zwaar meetellen. De werkelijkheid is anders. 

Sommige mensen en of groepen vinden dat ze achtergesteld worden of over het hoofd 

gezien. In dit thema van Trefwoord staan de kinderen stil bij de vraag wat het voor de 

mens betekent om mee te tellen in een groep. Zij worden zich bewust van de spanning 

die ontstaat wanneer mensen niet volwaardig meetellen en denken na over de kwetsbare 

groepen in de samenleving.  

 
Op donderdag 20 december vieren we samen kerst. 

In de ochtend worden de leerlingen om 08.30 uur in de 

klas verwacht om samen te ontbijten. Dit ontbijt wordt 

door de oudercommissie verzorgd. Wij vragen u uiterlijk 

op woensdag 19 december een bord, beker en bestek in 

een plastic tas, voorzien van naam en groep, mee te 

geven naar school.  

De kinderen van groep 1-4 zijn deze donderdagmiddag 

vrij. De kinderen van groep 5-8 hebben deze middag 

gewoon les tot 15.15 uur. 

 

’s Avonds vieren we samen het kerstfeest in de kerk, waarbij u van harte welkom bent 

vanaf 18.30 uur. Start van de viering is om 18.45 uur.  

 

Op vrijdag 21 december hebben de leerlingen van groep 5-8 een continurooster tot 

14.00 uur. Daarna start de kerstvakantie. 

 

Kerst Muziekgala groep 7 
Vorig schooljaar heeft de huidige groep 7 meegedaan aan de voorrondes voor het kerst 

muziekgala 2018. De leerlingen waren uiteindelijk niet door naar de finale, maar werden 

wel uitgenodigd om als publiek het kerst muziekgala bij te wonen. Woensdag 19 

december is het zover. Heel bijzonder, omdat Koningin Maxima ook aanwezig is. Jongens 

en meiden van groep 7 wij zijn trots op jullie dat jullie daar naar toe mogen en wensen 

jullie heel veel plezier bij dit bijzondere evenement. En wilt u er ook van genieten kijk 

dan op 26 december om 20.28 uur op NPO 1.  

 

Fietsverlichting 
’s Morgens als de kinderen naar school komen is het nog een beetje 

donker. De verkeerscommissie heeft enige weken geleden de 

fietsverlichting gecontroleerd. Maar wat blijkt: er fietsen veel ouders 

en kinderen zonder licht. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Laten we 

met elkaar zorgen voor een veilige situatie … 

 

Koffie uurtje groep 5 
Woensdag 12 december was er een koffie uurtje op school.  

Na de mediatoren, was het nu de beurt aan de ouders en leerkracht van groep 5. Twaalf 

ouders waren aanwezig tijdens een gezellig samenzijn, met een kopje koffie uiteraard. 

Er is informatie uitgewisseld over het werken in groep 5 en geconstateerd dat de 

leerlingen allemaal lekker aan het werk zijn en goed in hun vel zitten. Dit koffie uurtje is 

er gestart en geëindigd met een spel met drie jongleer-ballen, zoals de leerlingen in de 

klas ook hebben gespeeld. Fijn dat er deze ochtend zoveel ouders aanwezig waren. 

 

Terugblik Sinterklaas 
We hebben een fijn Sinterklaasfeest gevierd met de kinderen en wat hebben 

de kinderen in de bovenbouw prachtige surprises gemaakt. Veel mensen 

hebben weer meegeholpen om dit feest zo met elkaar te kunnen vieren. In het 

bijzonder bedanken we de oudercommissie voor de organisatie en aankleding 

en Mark Wijnstekers (vader Skip gr.5 en Lobke gr. 8) voor de muzikale 

begeleiding. 



 

 

 
Wist u dat………… 

 er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de kerstviering …………………….….. 

 de leerlingen van groep 5 meegeholpen hebben om dakpannen te leggen op een 

huis in de buurt van de school. Knap werk hoor .………………………………………………….. 

 de leerlingen van groep 6 kerstkaarten hebben gemaakt met een mooie 

kerstboodschap voor ouderen en dit via het Nationaal Ouderenfonds hebben 

verstuurd ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 er vandaag een theatervoorstelling gegeven werd aan de leerlingen van groep 1,2 

en 3 door een echt theatergezelschap………………………………………………………………………. 

  

 

 

 
Kerstgedachte 
 
Een open huis, een veilig thuis,  
waar iedereen in vrijheid binnenloopt.  
Een eigen stek, een warme plek,  
van welkom zijn met kleding, brood en bed.  
Je huis en haard, dat is veel waard. 

Het wordt nog mooier als je soms de deuren openzet. 
Wat ik bedoel, een thuisgevoel. 
Gelukkig kerstfeest allemaal, 
niemand meer alleen. 
Zalig kerstfeest allemaal, 
een thuis voor iedereen. 
 

 
 
 
 

Het team van De Postiljon wenst iedereen een zalig Kerstfeest en een heel 

gelukkig Nieuwjaar! 

 
 

 

 
 

 
 

 


