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STAP IN EN REIS MEE…

Nieuwsbrief 9

Soesterberg, 10 januari 2019

Beste ouders, verzorgers,
Om alvast te noteren
 Woensdag 16 januari
 Woensdag 23 januari
 Vrijdag 1 februari

Groep specifieke zaken
 Groep A en B




Groep 3-8
Groep 4
Groep 7 en 8

: 19.30 u. MR vergadering
: start Nationale Voorleesdagen
: studiedag onderbouw: alleen groep 1-4 vrij
einde Nationale Voorleesdagen

:
:
:
:
:

woensdag 23 januari: koffie uurtje
maandag 28 januari: spelinloop
donderdag 10 januari: inloop tot 08.30 u.
woensdag 16 januari: koffie uurtje
maandag 21 januari: ‘Het Plot’ schrijfdocent
in de klas

Vreedzame School
In alle groepen werken we weer aan blok 1, omdat er soms na de kerstvakantie
weer aandacht gegeven moet worden aan de ‘stormingfase’.

In liefde geboren en in liefde heengegaan
Ray en Lana hebben er een zusje bij gekregen. Het is heel verdrietig dat hun zusje Indy
het leven niet gegeven is. We wensen haar ouders Magda en Jos en haar broers en zusje
Ray, Lana en Luca veel sterkte.

Geboren
In de kerstvakantie is Mason geboren, het broertje van Yasmina. Gefeliciteerd en veel
geluk met jullie zoon en kleine broertje.

Welkom
Wij heten Hidde (groep A) en Tomas Bosma (groep 4) van harte welkom
en wensen hen een fijne en leerzame tijd bij ons op school.
Ook heten we 2 nieuwe leerkrachten van harte welkom.
Op maandag komt Mauke Vink voor groep 4 ons team versterken en
Anouschka de Koster werkt nu in groep 6. Beiden stellen zich hieronder
aan u voor.

“Ik ben Mauke Vink. Ik woon met mijn man, twee dochters en een hele berg huisdieren
in Wijk bij Duurstede. Al 11 jaar lang roep ik dat ik 27 jaar oud ben....Ik sta nu 13 jaar,
met veel plezier, voor de klas. Naast schooljuf ben ik ook dansjuf. Ik mag de komende
maanden naast juf Kirsten in groep vier werken. Dit doe ik op de maandag. Afgelopen

maandag was al een hele leuke dag. Dus dat belooft wat voor de komende weken. Ik heb
er erg veel zin in.”

“Mijn naam is Anouschka de Koster. Ik ben 26 jaar en woon samen met
mijn vriend in Hilversum. Ik ben geboren en opgegroeid in een klein dorp
genaamd Kudelstaart. Dit ligt in de buurt van Schiphol/Amstelveen. Mijn
hobby’s zijn zingen en dansen en vroeger heb ik veel aan turnen gedaan.
Dit vooral, omdat ouders volop in de (inter)nationale turnwereld gewerkt
hebben. Afgelopen schooljaar heb ik mijn Pabo-diploma in ontvangst
mogen nemen. Sinds dit schooljaar ben ik aan de slag gegaan als
invalleerkracht en heb fulltime gewerkt op een school in Soest in groep 7/8
en nu werk ik in groep 6. Als u verder nog vragen heeft voor mij kom gerust langs bij
groep 6 en ik beantwoord ze graag. Groet, Anouschka”

IPC
Heerlijk, alle groepen gaan weer van start met IPC. Groep 3 en 4 zijn dinsdag
gestart. Een klein druk volkje liep met grote koffers door de gangen. U raadt
het al, hun unit gaat over “Vakantie”. Groep 7 en 8 zijn ook dinsdag gestart
en zij gaan leren over “Mythen en legenden”. Groep 1 en 2 gaan vrijdag
starten met de unit “ Aan tafel ” en groep 5 en 6 starten uiterlijk dinsdag a.s.
Ja en dat onderwerp mogen we nog even niet noemen…

Terugblik kerstviering
De kerstviering is in onze ogen anders verlopen dan we gewend zijn. Ondanks alle
inspanningen van collega’s, kinderen en ouders, hadden we na afloop van de kerstviering
een onvoldaan gevoel. Dit werd veroorzaakt door de onrust die door ons en verschillende
ouders gevoeld werd in de kerk, juist op een moment waarop we een
saamhorigheidsgevoel willen hebben.
Tijdens een viering verwachten we op onze Vreedzame School dat er ‘oog en oor’ voor
elkaar is. Dat er dus rust en stilte is op zo’n moment en dat er geluisterd wordt naar
hetgeen gevraagd wordt. Op die manier kan iedereen genieten van de viering.
Laten we ervoor zorgen dat we een volgende keer ‘oog en oor’ hebben voor de kinderen
en alle betrokkenen die zich zo geweldig inzetten om de vieringen succesvol te maken!

Bouw schoolgebouw
Er zijn op dit moment veel gesprekken met de gemeente over de bouw van de school.
Ook hebben we een schouw door Soesterberg gedaan voor mogelijke locaties. Dit proces
loopt over veel schijven binnen de gemeente en we hopen eind van dit schooljaar te
weten wat de locatie wordt.

Opening schoolbibliotheek “De Boekenwurm Bieb”
Het is zover: dinsdagmiddag hebben we met de kinderen onze
schoolbibliotheek “De Boekenwurm Bieb” geopend. De leerlingenraad heeft
deze naam bedacht.
Er zijn heel veel prachtige boeken aangeschaft, zoals informatieboeken,
leesboeken voor jongere en oudere kinderen, Engelstalige boeken en
stripboeken. Elk jaar zorgen we dat er nieuwe boeken gekocht worden, zodat we onze
bieb actueel en aantrekkelijk kunnen houden. Werken aan het leesplezier van onze
leerlingen!
We werken met het uitleensysteem dat de bibliotheek van Idea ook gebruikt. Hierdoor
kunnen de leerlingen ook direct leren hoe het lenen bij een bibliotheek gaat en kunnen
wij zien waar de interesses liggen van de kinderen. Elke klas heeft 1x per week
(woensdag of vrijdagmorgen) een half uur tijd om te gaan lenen en krijgen daarbij advies
van de ouder die op dat moment meehelpt. Uiteraard blijven deze boeken op school.
Dank aan Marjolein en Mieke voor al hun inzet voor het opzetten van de schoolbieb.

Cito toetsen
Deze maand nemen we in groep 3 t/m 7 de middenserie van CITO toetsen af. De toetsen
zijn een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en in juni,
maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 een Cito-toets op het gebied van rekenen,
begrijpend lezen, spelling en lezen. De gegevens van de toetsen gebruiken we om aan te
kunnen sluiten bij de juiste onderwijsbehoeften van de kinderen.

Muziek
Er zijn behoorlijk wat aanmeldingen binnengekomen. Deze zijn doorgegeven aan de
muziekschool. Omdat er veel leerlingen op gitaarles willen, hebben we hier 4 groepjes van
gemaakt. De muziekschool informeert u verder deze week. Volgende week dus volop
muziek in de school.

Schoolreis
Dit jaar gaan we op een andere manier onze schoolreis organiseren. Het leek ons heel leuk
om de schoolreis aan een unit van IPC te koppelen. Er zijn zulke prachtige
‘minischoolreisjes’ te houden bij de onderwerpen van de units, dat we het de moeite waard
vinden om dat dit jaar uit te proberen. Volgend jaar doen we dan weer een schoolreis met
alle groepen. Te zijner tijd zullen de leerkrachten u hierover informeren.

Mondhygiëniste
Volgende week donderdag en vrijdag komen er twee mondhygiënistes van de praktijk
Mondzorg Preventa uit Soesterberg een poetsles geven in groep 1 -7.

Wist u dat…………

60% van de ouders de ouderbijdrage betaald hebben …………………………………….



al



er nog ouders gezocht worden voor de luizenbrigade……………………………………………….

Met vriendelijke groet,
namens het Postiljonteam,
Jeannette de Ronden,
Directeur CBS De Postiljon.

