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STAP IN EN REIS MEE… 
 

 
    
 

  Nieuwsbrief 21                                               Soesterberg, 4 juli 2019 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren   

 Donderdag 11 juli   : eindejaarsgesprekken (facultatief) 

 Vrijdag 12 juli   : afscheid meester Johan 

 Donderdag 18 juli   : kennismaken in nieuwe groep: 13.15 u. 

       Rapport mee 

 Vrijdag 19 juli   : 12.00: zomervakantie t/m 30 augustus  

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 8    : dinsdag 16 juli: afscheidsavond  

     

 
 

Hier worden wij stil van………… 

Wij wensen onze leerkracht Nadieh en haar familie kracht en sterkte om het grote verlies 

van Martijn te dragen. 

 
(Er staat bij de kapstok in de eerste ingang een brievenbus waar u tot woensdag 10 juli een berichtje 

voor Nadieh kunt achterlaten. Wij zorgen dat het bij haar afgegeven wordt). 

 
Vreedzame School 

In alle groepen werken we aan blok 6 aan het thema ’We zijn allemaal anders’. In 

dit blok gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 

Op woensdag 10 juli hebben alle mediatoren hun eerste training, om zich voor te 

bereiden op volgend schooljaar.  

 
Personeel 
In de extra nieuwsbrief van vorige week bent u geïnformeerd over alle veranderingen en 

de groepsindeling voor volgend schooljaar. Ellen van Deursen heeft de laatste maanden 

als intern begeleider bij ons gewerkt. Ze heeft Nelly Marteijn prima vervangen en we  

bedanken haar voor haar inzet. Na de zomervakantie zal Nelly haar taken als intern 

begeleider nog niet geheel hervatten. Daarom blijft Ellen haar nog een periode 

vervangen, totdat Nelly weer zover is om volledig te functioneren.  

We wensen Nelly een voorspoedig herstel. 

 

Een paar woorden van afscheid van onze vaste teamleden: 
Lieve ouders, 
 
Na tien jaar Postiljon ga ik de school verlaten. Nu ik zelf een gezin heb met drie kinderen is het 
toch praktischer om in mijn eigen dorp te gaan werken. Ik heb het erg naar mijn zin gehad op de 

Postiljon en vond het contact met de kinderen maar ook met ouders altijd erg leuk. De eerste jaren 
bij de kleuters waar ik gezinnen welkom mocht heten op school, daarna in groep 5 en heel even in 
groep 6. Ik ga na de zomervakantie ook weer starten in groep 6, na bijna een jaar thuis geweest te 
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zijn bij Bregje, Jet en Ties. Ik heb er weer veel zin in al is het vast heel erg wennen op een nieuwe 

school. Lieve ouders en kinderen van de Postiljon, bedankt voor de fijne tijd bij jullie op school.  
 
Liefs Janneke  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Na 4 jaar Postiljon, heb ik besloten om jullie te gaan verlaten. Al langere tijd ben ik bezig met de 
opleiding “voeding en diëtetiek” en daar wil ik graag wat meer tijd aan kunnen besteden. 
Daarom heb ik het idee opgevat om vanaf sept. een aantal dagen te gaan werken in de invalpool 
van onze stichting om zo ruimte voor de studie te kunnen creëren.  

Ik zal de Postiljon en het team gaan missen, maar wie weet komen we elkaar in de wandelgangen 
nog wel eens tegen. 
Ik wens iedereen die betrokken is bij deze fantastische school alle goeds en voor straks een fijne 
zomer(vakantie). 
 
Hartelijke Groet, 

Rachel de Graaf 
 
Adieu.. 
Na 15 jaar op de Postiljon gewerkt te hebben en 42 jaar in het onderwijs, is nu de tijd gekomen om 
daar een punt achter te zetten. Vanaf 1 september van dit jaar ga ik met (vervroegd) pensioen. 
Dit idee geeft een wat dubbel gevoel. Aan de ene kant komt er nu een periode aan van meer 
vrijheid en leuke dingen doen. Maar aan de andere kant zal ik toch veel leuke dingen gaan missen 

op de Postiljon.  
Ik wil jullie, ouders, bedanken voor de goede samenwerking en de vele fijne jaren.                                           
Ik wil de kinderen bedanken voor de plezierige momenten en de dingen die we van elkaar hebben 
geleerd. 
 
Hartelijke groet, 
Johan Kruger.  

 

IPC 
De groepen werken nog volop aan hun unit. Groepen A en B hebben 

Rijkswaterstaat op bezoek gehad, waarbij Astrid van der Veen (moeder van Vince 

groep B en Lynn groep 5) samen met een collega heeft uitgelegd over haar werk en wat 

Rijkswaterstaat dus doet aan de snelwegen.  

 

Ontwikkelingen 2018-2019 
We blikken terug op een jaar waarin we hard gewerkt hebben, samen met de kinderen en 

met u en waarin goede resultaten zijn bereikt. Er is een prachtige schoolbieb neergezet, 

IPC wordt steeds meer van ons en de betrokkenheid hierbij is groot. We hebben stappen 

gezet met het oefenen van kind gesprekken, het aanbieden van Met Sprongen Vooruit 

(meer handelend rekenen) en veel meer vanuit doelen gewerkt. Ook hebben we een start 

gemaakt met plannen voor de nieuwbouw en ons muziekonderwijs verder op de kaart 

gezet. De school is voortdurend in beweging en de ontwikkelpunten voor komend 

schooljaar zijn gekozen en staan beschreven in de schoolgids (met ingang van september 

op de website beschikbaar). Denk aan het verder borgen van IPC onderwijs, focus op 

rekenonderwijs houden, nieuwbouw van de school, beleid en onderwijs aan kinderen met 

een ontwikkelingsvoorsprong verder vorm geven en het maken van een nieuw schoolplan 

voor de komende 4 jaar. We focussen ons vooral op het borgen van onze ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren en de samenwerking met onze nieuwe collega’s. 
 

Schoolgids 2019-2020 en kalender 
De schoolgids 2019-2020 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 
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info@depostiljonsoesterberg.nl. De kalender wordt bijgewerkt en staat na de vakantie 

ook op de website.  

 

Huisvesting 
De afgelopen maanden zijn er met diverse groepen gesprekken geweest, onder leiding 

van het bureau ICS. Inmiddels zijn we zover dat zij een presentatie geeft van de 

uitkomsten van al die gesprekken en de verzamelde ideeën. Deze presentatie geeft zij 

aan de bouwgroep en de klankbord van de school en aan de gemeente. Dit plan dient als 

onderlegger om in de gemeenteraad te kunnen bespreken, zodat zij deze betrekt bij de 

beslissing voor de locatiebepaling. Dit zal ergens in het najaar plaats vinden. Dus we 

moeten nog even geduld hebben voordat we weten waar onze school straks zal komen te 

staan.  

 

Terugblik Meester-en juffendag  
In elke klas zijn er verschillende en gezellige activiteiten 

geweest. Een bingo, levend stratego, optredens in de klas 

en spelletjes. En de leerkrachten zijn weer erg verwend. 

Daarnaast hebben we mede dankzij een grote bijdrage van 

de oudercommissie een muzikale feestdag kunnen organiseren, in samenwerking met 3 

muziekdocenten en Odeon. Groep 1 en 2 heeft muziek gemaakt met emmers en 

ritmestokken. Groep 3 en 4 heeft gespeeld op pBones. Groep 5 en 6 hebben met hun eigen 

klas een orkest gevormd en samen muziek gemaakt. Wat knap dat de kinderen zo goed 

konden spelen op een klarinet, koper blaasinstrumenten en op trommels. En groep 7 en 8 

heeft muziek gemaakt met een loopstation, waarmee eerst muziek is opgenomen en 

vervolgens afgespeeld. Als sluitstuk hebben de kinderen een muzikale presentatie 

gegeven. De kinderen hebben een topdag gehad. Met dank aan allen die deze dag mogelijk 

gemaakt hebben. 

 
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.  

 

Schoolshirts 
Denkt u er nog even aan het schoolshirt in te leveren, mocht u dat nog niet gedaan 

hebben? Deze worden vrijdag 5 juli opgeruimd. 

 

Klussen op school 
Op zaterdag 22 juni hebben we met een clubje ouders en kinderen 

een hele berg werk verzet, zoals verschillende reparaties, 

schoonmaakwerkzaamheden, tuinklussen en het koningsspel op het 

plein geplakt.  

Dank aan: Michiel Hopman (vader Rick 3 en Robin 8), Harald Groen 

(vader Christian 1/2A), Rutger en Joyce Vlasblom (ouders Daan 1/2A 

en Ties 1/2B), Annemiek Anker (moeder Majorie 3 en Jurre 5), Cécile 

Kraal (moeder Fabian 1/2 A en David 1/2 B), Ayuk van Triest 

(moeder Meri 1/2B en Sura 4). Ook hebben de kinderen Majorie, 

Fabian, David, Fabian, Meri en Sura meegeholpen. En als laatste dank aan Inge Houtman 

(moeder Max groep 8). Zij heeft voor de laatste keer bij ons geklust en haar hebben we 

in het zonnetje gezet voor al haar hulp en toewijding die zij jarenlang aan De Postiljon 

gegeven heeft. We zullen haar inzet enorm gaan missen.  

INGE BEDANKT!!!  
 

Wist u dat………… 

 de kinderen van groep 8 heel hard repeteren voor de opvoering van hun musical 

‘Gewoon Super’ en dat belooft veel goeds …………………………………………………………….. 

Met vriendelijke groet, het team van De Postiljon. 
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