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Nieuwsbrief 12                                                              Soesterberg, 14 mei 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data 

   

20 mei MR 

21 en 22 mei Hemelvaart vakantie 

1-5 juni Pinkstervakantie 

11 juni nieuwsbrief 

 
Terug- en vooruitblik 
Na 8 weken thuisonderwijs zijn we op 11 mei weer van start gegaan. Wat is het goed 

gegaan zeg. De kinderen waren goed voorbereid door u en zij kwamen heel relaxed op 

school. Heerlijk om weer samen met de leerlingen op school te zijn en les te kunnen 

geven op de vertrouwde manier. De leerlingen vinden het fijn om hun klasgenootjes, juf 

of meester weer te zien. Het is nog wel even wennen om op tijd in de klas te zijn, want 

in de ochtend starten de lessen echt om 08.15 uur en in de middag om 12.15 uur. 

 

Naast de lessen op school krijgen de leerlingen ook nog werk voor thuis. We gaan 

namelijk de onderwijstijd weer wat uitbreiden, omdat we ernaar streven om de 

leerdoelen van dit schooljaar, ook te halen. Door prioriteiten te stellen en dus niet alles 

uit de methode te laten maken, zullen we ver komen. Daarom blijft het belangrijk dat u 

thuis ook blijft doorwerken met uw kind(eren). En mocht het niet lukken, of heeft u 

zorgen of vragen, neem gewoon even contact op met de leerkracht om hier samen naar 

te kijken. Onze samenwerking blijft ook nu van belang.   

De leerkrachten blijven het werk voor thuis klaarzetten in Google Classroom of via de 

mail (groep 3).  

 

De eerste ervaringen zijn dat veel leerlingen heel hard gewerkt hebben thuis en 

behoorlijk ver zijn gekomen in de aangeboden leerstof of zelfs nog verder. Afgelopen 

week bijvoorbeeld vroeg een leerling van groep 6 om even in de groep te komen. Wat 

bleek: de leerlingen waren al verder dan verwacht met het onderdeel ‘breuken’ en de 

vraag was wat ze nu moesten doen. Dat kan dus ook. Er zijn natuurlijk ook hiaten en 

deze worden nu in kaart gebracht.   

 

En dan de afspraken in en rond de school/klas. De kinderen weten goed wat de 

afspraken zijn en houden rekening met de 1,5 meter afstand. Ook buiten zien we dat de 

ouders niet op het plein komen en dat u ook tot elkaar 1,5 meter afstand houdt. Het is 

rustig met aan- en wegrijden en het lijkt of meer kinderen zelfstandig naar school 

komen. Er heerst in de school een bepaalde rust, doordat de helft van de kinderen op 

school en in de klassen aanwezig zijn. Met deze halve klassen is het ook voor de 

leerkracht heel fijn werken. Het handenwassen op school lukt goed, hoewel het wel veel 

tijd vraagt. We merken dat kinderen ook thuis goed geïnstrueerd zijn 

hoe ze hun handen moeten wassen. 

 

Wij maken u wederom een groot compliment voor uw inzet, omdat u 

ervoor gezorgd heeft dat de leerlingen een ‘schoolritme’ gehouden 

hebben en dat zij zover gekomen zijn met al hun werk. Ondanks de 
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combinatie met uw eigen werk, meerdere kinderen in het gezin en het langdurig thuis 

blijven, heeft u dat echt goed gedaan. Chapeau!   

 

Vreedzame School 
Alle groepen werken aan spelletjes om de groepsvorming en de verbinding tussen 

de kinderen te bevorderen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal 

emotionele ontwikkeling. Hiervoor wordt uit diverse blokken van de methode 

gekozen uit geschikte lessen.  

 

Welkom 
Wij heten Floris van der Mijn (groep B) van harte welkom en wensen 

hem een fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 
Nelly en Ellen 
Nelly is weer volledig aan het werk en achter de schermen rondt Ellen nog zaken af. Ze zal 

bijna niet meer aanwezig zijn op school en waarschijnlijk zal ze in juni het werken op onze 

school afronden.  

 

IPC 
Tot 1 juni geven we geen IPC. Daarna leest u weer wat we leren met IPC.  
 

 
Geplande activiteit 
De Postiljondag (tevens eindfeest) staat gepland op dinsdag 7 juli. We weten niet of deze 

door kan gaan, gezien de afspraken rond het Corinavirus. Zodra we hier duidelijkheid over 

hebben, geven we dit door aan u.  

 

Hoe verder na 1 juni 
We wachten eerst de persconferentie van volgende week af. Dan zal er waarschijnlijk 

meer duidelijkheid gegeven worden over hoe de basisscholen verder mogen werken. 

Zodra we duidelijkheid hebben, zullen we direct van start gaan met de organisatie van de 

periode na 1 juni.   

 

Wist u dat………… 
 alle kinderen getrakteerd zijn op een Spakenburgs hart, om hen van harte 

welkom te heten ……………………….……………………………………………………………………………. 

 alle klassen een groot springtouw hebben gekregen, om met de halve klas te 

kunnen springen.……………………………………………………………………………………………………… 

 er dagelijks extra schoongemaakt wordt tussen 11.15 uur en 12.15 uur……………… 

 er veel kinderen woensdag hebben meegedaan met de buurtsportcoach Wesley…. 

 dat juf Janneke (muziek) en meester Wesley (gym) op dinsdag op school zijn en 

kort met de kinderen liedjes zingen of een spel in de pauze spelen ……………………. 

 onze lokalen er nu zo uitzien, inclusief looproutes en afstand voor de 

leerkrachten……………………………..……………………………………………………………………………….. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het team van De Postiljon. 


