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STAP IN EN REIS MEE… 
 
 

    
 

  Nieuwsbrief 18                                               Soesterberg, 23 mei 2019 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

 

Om alvast te noteren   

 Dinsdag 21 – vrijdag 24 mei : avondvierdaagse 

 Donderdag 30 en vrijdag 31 mei : Hemelvaartsweekend: alle leerlingen vrij 

 Woensdag 5 juni   : goede doel: verkoop cupcakes 

 Maandag 10 en dinsdag 11 juni : Pinksteren en studiedag: alle leerlingen vrij 

 Woensdag 19 juni   : sportdag groep 1-7 

     

 
Groep specifieke zaken 

 Groep A en B    : woensdag 29 mei: spelinloop tot 08.45 u. 

 Groep 3-8    : woensdag 5 juni: inloop tot 08.30 u. 

 Groep 5-6    : 27 mei en 3 juni:” Plaatselijke figuren” 

 Groep 8    : maandag 27 – 29 mei: kamp  

      

 
Vreedzame School 

In alle groepen werken we aan blok 5 aan het thema ’We dragen allemaal een 

steentje bij’. Mooi voorbeeld is de leerlingenraad die meehelpt bij de organisatie 

om geld in te zamelen voor het goede doel. In groep 6 bereiden de kinderen zich 

voor of zij mediator willen worden en hebben daarvoor een motivatiebrief geschreven.  

 

Welkom 
Wij heten Christiaan Groen (groep A) en Maartje van Randeraad (groep A) 

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

school. 

 
IPC 

Op donderdagavond 16 mei hebben we met elkaar de 

units rond “Bouwen” afgesloten. Er was veel te zien in 

de klassen en u heeft startpunten van de verschillende 

groepen kunnen zien. Groep 1-7 heeft van minipallets 

een speelobject ontworpen en elke klas heeft een 

winnaar gekozen. Er is daarna een jury gevormd bestaande uit: 

Sebastiaan, Lina, Lobke en Max (mediatoren van groep 8 en Lisa 

(leerlingenraad van groep 8). De jury heeft van alle winnende 

ontwerpen een winnaar van de school gekozen. Het ontwerp dat 

bedacht is door Daan Vlasblom en Elise de Tombe uit groep A heeft 

gewonnen. Egbert van Triest (vader van Meri gr. B en Sura gr. 4) 

heeft donderdag samen met alle kinderen van groep 1-7 het  

winnende ontwerp van hun eigen groep gebouwd en heeft dit 
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gedaan met grote pallets. Geweldig om te zien hoe betrokken de leerlingen waren. 

Donderdagavond heeft hij het winnende ontwerp van Daan en Elise gebouwd. Wat hebben 

zij een prachtig ‘speelhuis met een verdieping’ gemaakt!  

 

Meester-en juffendag en eindfeest 
Op donderdag 4 juli vieren we de meester-en juffendag in combinatie met het eindfeest. 

Overdag hebben we een mooi programma voor de kinderen georganiseerd. Er is een 

eindpresentatie die waarschijnlijk begin van de avond gehouden wordt. Tijdstip volgt en u 

ontvangt daarvoor een uitnodiging. 

 

Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen, proficiat! Dank aan de 

ouders van de verkeerscommissie voor de organisatie en aan de ouders van groep 7 die 

meegeholpen bij het posten. 

 

Het goede doel 
We zijn gestart met de actie voor het Prinses Maxima Centrum. De 

leerlingenraad heeft de flessenactie (die tot vrijdag 7 juni duurt) 

georganiseerd en Lisa (groep 8) en Julia(groep 5) hebben hun moeder 

of vader ingeschakeld om te zorgen dat de flessen ingeleverd worden 

bij de winkels. Goed bezig! Woensdag 5 juni kan iedereen vanaf 08.15 

tot 08.30 cup cakes kopen. En volgende week wordt de webwinkel geopend voor de 

verkoop van verschillende producten waar de tekening van uw kind(eren) op staat. 

 

Wethouder Harrie Dijkhuizen op bezoek 
Vrijdagmorgen 24 mei is de wethouder uitgenodigd door groep 7 en 8 om hun brieven in 

ontvangst te nemen. Waar gaan deze over? Vanuit de unit ‘Bouw een dorp’ hebben de 

leerlingen de opdracht gekregen om mee te denken in voorzieningen die zij als leerling 

belangrijk vinden in een nieuw schoolgebouw. Hun ideeën zijn verwerkt in brieven gericht 

aan Dhr. Dijkhuizen (wethouder van Onderwijs, Sport, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken 

en Masterplan Soesterberg). De wethouder neemt deze brieven in ontvangst en zal er 

later met de gemeente naar kijken. Er zijn hele interessante ideeën bij, die ook worden 

meegenomen in de bouwcommissie van de school. 

 

Klussen op school 
Op zaterdag 22 juni tussen 09.00 en 15.00 u. organiseren we 

samen met Michiel Hopman (vader van Rick groep 3 en Robin 

groep 8) en Inge Houtman (moeder van Max groep 8) een 

klusdag om de school weer netjes te maken. Denk aan het 

schoonmaken van het speeltoestel, onkruid wieden, snoeien 

etc. Wie heeft er zin om met ons mee te doen? Het hoeft niet 

de hele dag te zijn, maar elk uurtje dat u mee wil helpen 

wordt zeer gewaardeerd. U kunt zich aanmelden via 

info@depostiljonsoesterberg.nl of bij Michiel Hopman.  

 
Vakantiebieb 
In de zomervakantie is er de mogelijkheid om voor het hele gezin gratis gebruik te maken 

van E-books met de vakantiebieb, geopend tot 31 augustus. 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 

goede ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van de 

leesontwikkeling. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de 

zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele 

gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van 

de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor 

volwassenen beschikbaar.  
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Wist u dat………… 

 de oudercommissie de kinderen goed verzorgt tijdens de avondvierdaagse…….. 

 de leerlingen van groep 5 vandaag naar de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat 

geweest zijn. Dit is georganiseerd door de moeder van Lynn van Veen………………… 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam, 

 

Jeannette de Ronden,  

directeur CBS De Postiljon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


