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Nieuwsbrief 3

Soesterberg, 29 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers,
Belangrijke data
4 november
11 en 17 november

19.30: MR vergadering
Voortgangs-adviesgesprekken
(deze kunnen nu niet in school gehouden worden; we organiseren het
anders)

26 november
4 december

Nieuwsbrief
Sinterklaasfeest; groep 1-4: 12.00 u. vrij

Vreedzame School
Alle groepen werken aan blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar’. Dit blok gaat over
gevoelens. Het om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas en in de school. In de bijlage leest u hier meer over.
Leerlingenraad: We hebben op 6 oktober onze eerste vergadering gehad met de
leerlingenraad. We hebben afspraken gemaakt hoe we het beste kunnen vergaderen en
de taken verdeeld. De leerlingen zorgen er bijvoorbeeld in de ochtend voor dat de fietsen
goed geparkeerd worden. We hebben gesproken over nieuwe materialen voor het
buitenspelen. Dit wordt teruggekoppeld aan de groep, waar een groepsvergadering wordt
gehouden. We hebben van gedachten gewisseld over wat je nodig hebt om een goede
leerling te zijn en een goede leerkracht. Wat zeggen kinderen dan toch mooie dingen
zoals: “Doorzettingsvermogen, focus, zelfvertrouwen, een uitdaging aangaan en je niet
laten afleiden door iemand. En een goede leerkracht kan een duidelijke uitleg geven,
kinderen helpen die het wat moeilijker vinden, een grapje maken, is geduldig en geeft
aandacht.” De volgende vergadering is op dinsdag 17 november.
De leerlingmediatoren zijn op 8 oktober gehuldigd in het bijzijn
van groep 4. Inmiddels zijn ze met veel plezier van start gegaan!

Welkom
Wij heten Rosanna Uijlings (groep A) en Maud de Jong (groep A) van
harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd op De Postiljon.
Ook heten we onze twee nieuwe stagiaires welkom. Merle Smeets in
groep A en Annemijn Tijssen in groep 5. We wensen hen een goede leerwerkplek toe bij
ons op school.

IPC
Nieuws uit de groepen
Alle groepen zijn gestart met de units van IPC.
Groepen 3 en 4. “De afgelopen weken zijn we intensief bezig geweest met de
unit ‘Circus’. De kinderen hebben een tribune gebouwd en mochten hun eigen
circus maken met Lego, Kaplan, materialen zoals hout, karton, kurken, vuilniszakken.

Alles werd uit de kast gehaald om een eigen circus te maken. De kinderen moesten een
plan bedenken. Hoe pak ik deze opdracht aan, welke materiaal heb ik nodig en hoe ziet
mijn circustent eruit. De tent moet namelijk wel waterdicht worden.
Donderdag 29 oktober is de unit afgesloten met een circusmiddag. De kinderen hebben
een spoedcursus circus gekregen. Er zijn verschillende circustechnieken aangeleerd. U
ziet de foto's zeker verschijnen op Parro!”

Aangepaste schooltijden
We zijn van start gegaan met onze nieuwe schooltijden. Elke dag is nu gelijk, van 08.30
u. tot 14.00 u. (ook voor de kleutergroepen). De 1e bel gaat om
08.25 u.: alle leerlingen zijn in de klas; de 2e bel gaat om 08.30 u.:
de lessen starten.
We zullen de komende weken even moeten wennen aan dit nieuwe
ritme. Woensdag was het even afwachten of alle kinderen gedacht
hadden aan hun lunch. Alle kinderen hadden keurig hun lunch mee!
Sommige ouders vroegen zich of zij mee kunnen helpen als
pleinwacht. Iedereen is welkom om hierbij te ondersteunen. Als u mee wilt helpen bij het
toezicht houden, vragen we om uw naam door te geven aan Jeannette de Ronden
(info@depostiljonsoesterberg.nl)

Communicatie
Door de aangescherpte maatregelen missen we de contacten met u steeds meer. In
begin dachten we nog dat het om een korte periode zou gaan, maar inmiddels wordt
deze periode steeds langer. Daarom is het belangrijk dat we veel aandacht besteden aan
onze communicatie met u. Het werken met Parro draagt hier aan bij. Met het team
hebben we afgesproken dat u elke week een bericht ontvangt via Parro. Wilt u ons iets
teruggeven over Parro of iets anders, dan horen we het graag.
Daarnaast maken we ook nog gebruik van de mail en de nieuwsbrief. We zetten de
verschillende communicatiemiddelen als volgt in:
Parro:
o
o
o
o
o

o
o

Korte mededelingen en vragen (bijv. het reilen en zeilen in de groep of over iets wat
geleerd is)
Organisatorische zaken (bijv. ouderhulp, of inschrijven voortgangsgesprekken etc.)
Informatie over groepsactiviteiten
Delen van foto’s
Korte berichten op schoolniveau (door de directie)
Leerkrachten hebben hun beschikbaarheid opgegeven (communicatie gebeurt doorgaans
door de leerkracht die werkzaam is op die dag)
Chatfunctie tussen ouder en leerkracht vanaf december

E-mail:
o
o
o

Langere berichten
Individuele communicatie (denk aan zorg over een leerling, een voorval dat heeft
plaatsgevonden etc.)
Langere berichten op schoolniveau (door de directie)

Nieuwsbrief:
o
o

Algemene schoolzaken
Onderwijskundige zaken

Voortgangs-en adviesgesprekken op 11 en 17 november
Deze kunnen jammer genoeg niet in de school plaatsvinden en zullen daarom via MEET
gehouden worden. Op woensdag 11 november worden er tussen 15.00 en 18.00 u.
gesprekken gepland en op dinsdag 17 november tussen 15.00 en 20.00 u.
Maandagmiddag 2 november kunt u zich inschrijven via Parro.

Ventilatie
Het ministerie heeft alle schoolbesturen de opdracht gegeven om de staat van de
ventilatie van de scholen te inventariseren, vooral in verband met de corona
verspreiding. Een extern bureau heeft al onze panden onderzocht en constateert dat wij
voldoen aan de ventilatie richtlijnen conform bouwbesluit. Natuurlijke ventilatie is
voorlopig het beste, daarom zullen we vaker de buitendeuren openhouden en in de
klaslokalen zal er voortdurend geventileerd worden. Dit betekent dat het soms koud kan
zijn in de klas.

Fietsverlichting
Ieder jaar verzorgt de verkeerscommissie de fietsencheck op
school. We gaan een donker wordende periode in en vooral de
verlichting is dan erg belangrijk voor de verkeersveiligheid. Dit
jaar kunnen we de controle niet op school doen, vanwege de aangescherpte
maatregelen. We willen u daarom vragen om met uw kind(eren) de fietsencheck thuis uit
te voeren. Voor de checklist kunt u deze link gebruiken: https://vvn.nl/fietscheck.
Hartelijke en verkeersveilige groet van de verkeerscommissie.
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. In de bijlage
leest u nog mooie tips van de ANWB. Wilt u er zelf op letten niet te stoppen of te
parkeren bij de gele streep voor de school. Dit zien we nog regelmatig gebeuren en
levert gevaarlijke situaties op. Laten we er samen voor zorgen dat we de kinderen zo
veilig mogelijk naar school kunnen laten gaan.

Klassenouders
We zijn heel blij dat elke groep versterkt is met klassenouders:
Groep A: Ottoline Groen (moeder Noa), Neelke (moeder Joep) en Elise Torn (moeder
Maeve)
Groep B: Karin Prins (moeder Berend) en Zaïra van den Boogaard (moeder Jerre)
Groep 3: Astrid van der Veen (moeder Vince) en Manon Joosse (moeder Ayden)
Groep 4: Heidi van Dinten (moeder Luuk) en Rianne van Capelle (moeder Larisse en
Alinde)
Groep 5: Xiomara Koenders ( moeder Guus) en Chantal Wijman ( moeder Lynn)
Groep 6: Channa Koeslag (moeder Lizzy en Anouk) en Jos van Reenen ( vader Ray)
Groep 7: Astrid van der Veen (moeder Lynn) en Marjan Bos (moeder Karlijn en Larissa)
Groep 8: Ragonda Hovestad (moeder Ken) en Aafke Hardeman (moeder Stein)

Schoolgids
De schoolgids is in een nieuw jasje gestoken. Nieuwsgierig? Kijk snel op de website
(onder het kopje school- documenten). Met dank aan Frank Machielse.
https://www.depostiljonsoesterberg.nl/school/schooldocumenten/

Bso Vliegwereld: naschoolse opvang voor 4- tot 6-jarigen
Na de herfstvakantie, op 26 oktober, is bso Vliegwereld geopend in onze school. Deze
nieuwe buitenschoolse opvanglocatie van Bink kinderopvang is een kleinschalige bso voor
de jongste basisschoolkinderen van 4 tot 6 jaar. De jongste kinderen van de Postiljon zijn
hier van harte welkom! Deze buitenschoolse opvang is open op maandag, dinsdag en
donderdag. We hebben maandag een mooie plant gebracht om bso Vliegwereld welkom
te heten. Voor de kinderen is het bekend terrein en we wensen hen veel plezier bij
Vliegwereld.

Wist u dat…………




wij versterking zoeken voor de verkeers- en oudercommissie……………………………..
u binnenkort informatie ontvangt hoe we het sinterklaasfeest op school vieren…….

Met vriendelijke groet,
Het team van De Postiljon

Nieuwsbrief 4 De Vreedzame School

Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Algemeen
Blok 4 – We hebben hart voor elkaar

Wij starten met de lessen uit:

Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot
belang voor een positief klimaat in de klas en in de
school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat
waarin iedereen zich prettig voelt en waarin
kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze
met respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van
anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten
positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van
belang dat de kinderen zich veilig voelen in de
groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken
de veiligheid in de groep. Er ontstaat een
vertrouwde sfeer.

Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en
ermee om te gaan.

We hebben het over gevoelens als boos en
verdriet. We bespreken wat het betekent als
iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren
herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun
boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is
om een conflict te kunnen oplossen.

-

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden
zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en
waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een
les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo
veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na
afloop staan de kinderen stil bij de vraag of
iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo
mogelijk afspraken voor een volgende keer
gemaakt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over
gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee
dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar
gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte
geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens
kwijt willen.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan
kunt u kijken op: www.devreedzameschool.nl
of langskomen op school.

De
-

-

lessen zijn gericht op:
Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat
eenzelfde
gebeurtenis
bij
mensen
verschillende gevoelens kunnen oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen
zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet.
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in
de groep niet prettig voelt.
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les
die iedereen leuk vindt.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de
gelegenheid om af te koelen
voordat u een conflict gaat
uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je
boos bent:
- gemeen terugdoen
- de ander z’n zin
geven
- je terugtrekken
- weten wat je wilt
- rekening houden met wat
jezelf wilt en wat de ander wil.
Stimuleer de laatste manier;
deze win-win situatie heeft de
grootste kans op een positieve
oplossing!

