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Nieuwsbrief 4                                            Soesterberg, 14 november 2019 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

14 en 18 november Voortgangs- en adviesgesprekken: alle groepen 

27 november 19.30: MR vergadering 

28 november Nieuwsbrief 

4 december Inloopspreekuur logopediste 

5 december Sinterklaas: continurooster tot 13.15 uur 

6 december Studiedag: alle leerlingen vrijdag 

19 december Leerlingen groep 1-4: middag vrij 

Kerstviering 

20 december Continurooster tot 13.15 uur voor groep 5-8 

21 december t/m 3 

januari 

Kerstvakantie  

 

 

Vreedzame School 
Alle groepen werken aan blok 2 ‘ We lossen conflicten zelf op’. De leerlingen leren 

hoe ze zelf conflicten constructief kunnen oplossen.  

 

De leerlingenraad is woensdag bij elkaar geweest. We hebben gesproken over 

buitenspeelgoed, rooster van buitenspelen, over de mobiele telefoons die alleen in groep 

8 meegenomen worden en over de fruitdagen. Ook is tijdens deze vergadering iemand van 

de verkeerscommissie aangeschoven om samen na te denken over het parkeren van 

fietsen en het niet fietsen op het plein en de stoep. De leerlingen kwamen tot de conclusie 

dat vooral belonen stimuleert. Dus hebben we de koe bij de horens gevat: we gaan 

dagelijks met vier leerlingen kijken bij de stalling hoe goed kinderen hun fiets parkeren en 

we letten erop dat kinderen niet fietsen op het plein en de stoep. De leerlingenraad is 

samen met de verkeerscommissie gestart om de kinderen te stimuleren om hun fiets netjes 

in de juiste vakken te parkeren op school. De jongste kinderen (middenbouw groep 3-5) 

parkeren achteraan en de oudste kinderen (bovenbouw groep 6-8) vooraan. De bordjes 

hangen erboven, maar we zagen wel dat de bordjes niet duidelijk genoeg zijn; daar moeten 

we dus iets aan doen. Ook herinneren we de kinderen eraan niet te fietsen op de stoep en 

het schoolplein. 

Lees op de volgende bladzijde verder hierover!! Het moet wel even gezegd worden dat 

we samen goed vergaderd hebben en dat er goede ideeën bij de kinderen naar voren 

komen. Top! 

 

Welkom 
Wij heten Jasmijn van den Steene (groep B) van harte welkom en wensen 

haar een fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 

Geboren 
Op 31 oktober is het broertje van Carlijn van de Water geboren.  Gefeliciteerd met jullie 

zoon en kleine broertje en veel geluk.  
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IPC 
Groep 3 en 4: unit ‘Wij zijn wat we eten’.  

We komen veel te weten over voeding.  

Inmiddels weten we al veel over de schijf van vijf, ons gebit en het gebit van 

de dieren en dat  eten vaak ook belangrijk is bij de verschillende feesten die 

wij vieren. Ook hebben we menukaarten samengesteld, een stilleven geschilderd, een 

pizzarecept geschreven en maandag 11 november hebben we deze zelfs echt gemaakt! 

En de pizza’s waren heerlijk.  

 

Groep 5 en 6: unit ‘Red de wereld: het regenwoud.’ 

We hebben de laatste periode gewerkt aan o.a. het maken van de verschillende lagen 

van het regenwoud. De lagen (ook wel etages genoemd) bestaan uit 5 meter bosbodem, 

17 meter ondergroei, 29 meter bladerdak en een toplaag van 38 meter. Verschillende 

dieren leven hierin. Met bos, takjes en blaadjes gingen we aan het werk. Van prachtige 

stelen van een grote plant hebben we regenstaven gemaakt. Een enorme klus, met 

prikpen, cocktailprikkers, strijkkralen, macaroni, erwten etc. gingen de leerlingen actief 

aan het werk om dit prachtige muzikale instrument te maken. Het resultaat is te zien in 

de groepen 5 en 6. De leerlingen hebben een placemat gemaakt van een dier dat leeft in 

het regenwoud. Vrijdag 15 november sluiten groep 5 en 6 deze unit af in de groepen.  

 

Groep 7-8: ‘Onze plek in de ruimte’ 

De kinderen deden onderzoek naar de theorieën van Galileo Galilei. Ze hebben hun 

bevindingen uitgewerkt in een pleidooi dat de heer Galileo (juf Paula) vrij moest spreken 

in de rechtbank. Ze wisten de kritische rechter (juf Lisa-Fleur) te overtuigen waardoor 

Galilei zijn huisarrest wist te ontlopen. De leerlingen hebben met verschillende materialen 

het Noorderlicht getekend. Komende week sluiten zij de unit af met diverse presentaties 

van de kinderen.  

 

Sinterklaas 
Dit weekend komen Sint en zijn Pieten weer in ons land. Een spannende 

tijd breekt weer aan. Op school gaan we met elkaar het sinterklaasfeest 

vieren op donderdag 5 december. Die dag hebben we een continurooster 

en zijn alle kinderen om 13.15 uur uit, waarbij de kinderen kort lunchen. 

Op vrijdag 6 december zijn alle kinderen ook vrij, omdat wij een studiedag 

hebben.  

 

 

 

Terugblik presentatie en enquête over de mogelijk nieuw te bouwen 
school 
Op dinsdag 29 oktober hebben we een informatie-uur georganiseerd om u te informeren 

over onze aanvraag die we ingediend hebben bij de gemeente over mogelijke nieuwbouw 

van de school. De avond was druk bezocht en er waren veel ouders aanwezig van 

aangemelde kinderen die nog niet op school zitten. We hebben een korte presentatie 

gegeven over de aanvraag die we bij de gemeente ingediend hebben. We hebben de voor- 

en nadelen van 2 mogelijke locaties besproken. Ook hebben we besproken dat onze 

voorkeur is dat we naar Soesterberg Noord verhuizen en dat we daar een kindcentrum 

willen ontwikkelen in samenwerking met Bink kinderopvang. Daarna is de enquête 

verstuurd naar de ouders van leerlingen van groep 1-4 en naar nieuw aangemelde 

leerlingen, in totaal 110. Er is door 92 gezinnen gereageerd, een respons van 84%. Van 

deze respons heeft 93,5 % aangegeven dat ze mee wil verhuizen naar Soesterberg Noord 

en heeft 66,3% aangegeven dat ze het belangrijk vindt dat de kinderopvang in het gebouw 

van de school verzorgd wordt. Bij de vraag of men gebruik wil maken van voorschoolse 

opvang geeft 25% aan hiervan gebruik te willen maken, 38,04% zegt dat niet te doen, de 

rest weet het niet. Kansen ziet men onder andere in een ruimer gebouw aangepast aan de 

wensen van de tijd, meer werkruimtes, samenwerking met verschillende partners, goede 

en veilige bereikbaarheid, een centrale functie in het dorp. De gemeente heeft onze 

aanvraag ontvangen en we hopen dat deze op 12 december besproken wordt en dat er 

een week later een advies gegeven wordt door de raad. 



 

 

 
Terugblik staking 6 november 
Op de stakingsdag hebben we met een groep medewerkers van de stichting tijdens een 

werklunch gesproken over hoe wij het onderwijs aantrekkelijker kunnen maken, hoe we 

dit als stichting kunnen doen en hoe we personeel kunnen werven. Collega’s van de 

stichting zijn naar het gemeentehuis van Soest geweest en hebben de wethouder van 

Onderwijs een petitie aangeboden. Wij hebben met de kinderen gesproken over waarom 

leerkrachten belangrijk zijn voor het onderwijs en hierover hebben kinderen gedichten 

gemaakt (zie ramen personeelskamer). We hopen dat alle acties helpen om meer geld vrij 

te krijgen voor het onderwijs, dat is echt noodzakelijk nu. 

 

Licht op je fiets en niet stoppen/ 

parkeren bij de stoepkant van de school 
De verkeerscommissie heeft een controle gedaan 

op de fietsverlichting. Het bleek dat er nog wel wat 

fietsen gesignaleerd zijn waarvan de verlichting 

niet goed werkte. Er zijn lampjes/ batterijen 

vervangen en als het goed is heeft iedereen nu een 

fiets met goede verlichting. Wilt u nog eens extra 

met uw kind bespreken dat zij in het donker slecht 

te zien zijn door automobilisten en dat goed werkende verlichting dus heel belangrijk is. 

Wilt u er zelf op letten niet te stoppen of te parkeren bij de stoepkant van de school, waar 

een gele streep zou moeten zijn. Dit zien we nog regelmatig gebeuren en levert 

gevaarlijke situaties op. Als u dit een ander ziet doen, spreek elkaar daarop aan. Een 

reminder kan nooit kwaad. We weten dat de gele streep slecht te zien is, maar de gemeente 

gaat deze binnenkort opnieuw aanbrengen. 

 

Wist u dat………… 

 We het heel fijn vinden dat veel ouders meegeholpen hebben bij IPC-lessen en bij 

de afsluiting van de units ……………………………………………………………………………………………. 

 De muzieklessen voor peuters niet door gaan wegens te weinig aanmeldingen…….. 

 We een brief van Sinterklaas hebben ontvangen en dat hij ons op 5 december komt 

bezoeken ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Postiljon 

 


