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Nieuwsbrief 11                                                              Soesterberg, 9 april 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

10-13 april  Paasweekend 

27 april t/m 5 mei Meivakantie 

 

De 4e week thuisonderwijs 
 

Als u een maand geleden had gezegd dat thuisonderwijs in een sneltreinvaart 

gerealiseerd zou kunnen worden, dan zouden we daar niet direct een beeld bij hebben 

gekregen of gedacht hebben dat dat mogelijk is. 

 

Maar zie nu: Het is wel degelijk gelukt om binnen afzienbare tijd thuisonderwijs mogelijk 

te maken met elkaar. Natuurlijk duurt het even voordat er een werkbaar ritme voor 

iedereen gevonden is en natuurlijk missen we vooral de sociale contacten. Onder de 

omstandigheden waar we nu leven doen we het goed met elkaar; ongelooflijk om te zien 

wat we samen voor elkaar hebben gekregen. Ons team doet daar zijn uiterste best voor 

en dat doet u ook. Wat ons vooral treft is de creativiteit, flexibiliteit en de saamhorigheid. 

Het besef dat we samen sterk staan! 

 

Welkom 
Wat een rare start voor, Daan Heijboer (groep A), Rosa Brouwer 

(groep A) Mathijn van Dijk (groep B) en Jerre Sarneel (groep B). Ze 

zijn net 4 jaar geworden, maar nog niet op school geweest. Toch 

heten wij hen alvast van harte welkom en wensen hen een fijne en 

leerzame tijd bij ons op school. We hopen dat de start niet te lang op zich laat wachten. 

 
Pasen 
In het paasverhaal wordt in het donker van de nacht Jezus verraden, gevangen 

genomen, veroordeeld en gekruisigd. In het verhaal staat duister voor angst, verraad, 

pijn en dood. Het licht staat voor leven, perspectief en hoop. In het licht van de 

paasmorgen klinkt het verhaal van de opstanding. Het geeft de 

hoop en verwachting weer, dat de donkere momenten in je leven 

niet het laatste woord hoeven te hebben. Dat is een perspectief voor 

ons allemaal. Juist in deze moeilijke tijd is het zo goed om te zien 

dat wij er voor elkaar zijn, dat we elkaar helpen en ondersteunen. 

Daarmee kunnen we de donkere momenten een beetje lichter 

maken en laten we daarmee doorgaan.  

We hebben elkaar nodig! 

 

Een klein gebaar kan je zomaar heel blij maken. Daar hebben 

afgelopen week een paar kinderen uit groep 1 en 2 voor gezorgd. 

Noortje en Robbin Olde Loohuis, Julliette en Berend Schutten gaven 

ons een prachtige Palmpaasstok! Maar ook hebben we lieve berichtjes ontvangen.  

 

En we denken ook aan de kaarten actie waar heel veel kinderen aan hebben meegedaan. 
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We hebben ongeveer 100 kaarten en deze worden gebracht aan 

onze ouderen. Zo kunnen we een klein lichtpuntje geven aan een 

ander. Mede namens Ayuk bedanken we de kinderen en u voor de 

prachtige kaarten!  

 
Paasviering 
Vandaag zou Marjan van der Wal een filmpje met een paasviering doorsturen, maar door 

ziekte is het haar niet gelukt om een opname te maken. Voor elke klas is er aandacht 

gegeven aan Pasen, de leerkrachten hebben dit met u en de kinderen gedeeld.  

 
Hulplijnen  
We zijn ons er goed van bewust dat deze tijd een situatie is waar we aan moeten wennen 

en ook spanning en ongemak op kan leveren. Daarom is het belangrijk dat u weet wie u 

om hulp kunt vragen in geval van nood. Komt u ergens niet uit, lopen de spanningen op 

en weet u het even niet meer, neem dan alstublieft contact op. Wij denken graag met u 

mee. 

 

Naast de leerkrachten kunt u contact opnemen met: 

o De intern begeleider (nelly.marteijn@depostiljonsoesterberg.nl) 

o De directeur (info@depostiljonsoesterberg.nl) 

Heeft u meer behoefte aan een gesprek met iemand buiten het team van de school, dan 

kunt u contact opnemen met: 

o De externe vertrouwenspersoon: Mw. Simone van der Sijs, telefoonnummer: 06-

10526563 of via simonevandersijs@gmail.com 

o Dominee Marjan van der Wal: beschikbaar voor pastorale ondersteuning: 

mvdwal@guidodebres.nl 

Kinderen kunnen contact opnemen met: 

o Hun leerkracht(en) 

o De vertrouwenspersoon voor de kinderen: Wendy van Thiel 

(vertrouwenspersoon@depostiljonsoesterberg.nl) 

o De intern begeleider of directeur (zie boven). 

IPC 
Nieuws van de groepen: 

Alle groepen waren gestart met hun nieuwe unit. 

Groep 1 en 2: Welkom in het poppentheater 

Groep 3 en 4: Van top tot teen 

Groep 5 en 6: Zij maakten het verschil ‘belangrijke personen’ 

Groep 7 en 8: Nederland wordt Nederland 

 

Er worden via Google Classroom of via de e-mail lessen aangeboden, uiteraard lopen 

deze anders dan de kinderen gewend zijn.  

 

Vakantierooster 2020-2021 
 

herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 

kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag  1 januari 2021 

voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 

Koningsdag dinsdag 27 april    2021 

meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag  14 mei 2021 

pinksterweekend maandag 24 mei    2021 

zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
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Leestips van Idea 
Om het lezen te stimuleren heeft de bibliotheek weer leestips. Deze zijn meegestuurd bij 

deze brief.  

 

Zorg goed voor u zelf en voor elkaar en we hopen iedereen snel weer in gezonden 

omstandigheden te zien! 

 

Het team van De Postiljon. 


