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Nieuwsbrief 9                                                                    Soesterberg, 29 april 2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Belangrijke data   

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 

4 mei Dodenherdenking 

5 mei Bevrijdingsdag 

13 mei Hemelsvaartsdag 

week van 17 mei Start IPC-units 

23 en 24 mei Pinksterweekend 

27 mei Leerlingen middag vrij (vanaf 13.30 uur) ivm. 

studiemiddag 

27 mei Nieuwsbrief 10 

7 juni MR vergadering 

 
Vreedzame School 

 
We hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan het welbevinden van de 

kinderen en aan het groepsklimaat. Er zijn veel verbindende korte spelletjes gedaan 

en gesprekjes gevoerd over hoe kinderen zich voelen. Afgelopen week hebben de 

leerlingen een vragenlijst van ‘Zien!’ ingevuld, met vragen over hun welbevinden. Op basis 

daarvan weet de leerkracht aan welke thema’s zij aandacht moet geven binnen de groep.  

 

Welkom 
Wij heten Ezra Prins, Julia Smit en Simon van Leeuwen (groep C) van harte 

welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd op De Postiljon.    

  

Corona maatregelen 
Voorlopig zijn er nog geen versoepelingen en 18 mei bepalen we opnieuw binnen de 

stichting welke versoepelingen mogelijk zijn. Dit betekent dat de gymlessen nog buiten 

gegeven worden, evenals de muzieklessen. Het schoolkamp van groep 8 is verplaatst naar 

28 t/m 30 juni, waardoor de kans groter is dat we op kamp kunnen gaan.  

We willen de kinderen en u een compliment maken over het naleven van de afspraken. 

Gisterochtend bijvoorbeeld stonden ouders die hun kleuters naar school brachten keurig in 

kleine groepjes verspreid over het terrein, en spraken op afstand met elkaar.  
 

IPC 

 

Informatie van de groepen: Alle groepen sluiten deze week hun unit af. 

 

 

Groep 1-2: ‘Wij werken bij de politie’ 

 

“ De afgelopen weken hebben wij veel geleerd over het thema: 

wij werken bij de politie. Het begon met onze beer, die vermist 

was... Gelukkig was die gevonden, door onze zelfgemaakte 

flyers door de school.  
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Vervolgens hebben we in de klassen een eigen politiebureau gemaakt, zijn er boetes 

uitgedeeld, veel nieuwe woorden geleerd, zoals portofoon en kregen we buiten bezoek 

van een echte politieagent. Tijdens dit bezoek konden wij al veel vertellen, maar hebben 

we ook nog veel nieuwe dingen geleerd. We mochten zelfs even in het politiebusje 

zitten... Al met al een ontzettend leerzaam en leuk thema!” 

Groep 3-4: ‘Tijddetectives’ 

“De afgelopen weken hebben groep 3 en 4 gewerkt aan de unit 

‘Tijddetectives’. We hebben de unit afgesloten door ons eigen 

Tijddetective-museum te maken. Normaal zouden we de ouders 

hebben uitgenodigd om te komen kijken, maar dat gaat nog niet. 

Daarom hebben alle kinderen een stukje van de unit gekozen en 

samen bedacht wat ze er over konden vertellen. Dit hebben we 

opgenomen en hier is een filmpje van gemaakt. De kinderen 

vonden de unit erg interessant en zijn echte tijddetectives 

geworden!” 

Groep 5-6: ‘Ontdekkingsreizigers en avonturiers’ 

“De unit ‘Ontdekkingsreizigers en avonturiers’ hebben we deze week afgesloten. We 

hebben onderzocht wat het effect is van verschillende materialen voor het maken van 

een kunstwerk en hier mooie werkjes van gemaakt. Bij het vak Natuur en 

Techniek/Internationaal hebben we geleerd hoe een kompas werkt en hoe de natuur in 

de verschillende continenten op elkaar lijkt en ook van elkaar verschilt. In de afsluiting 

maken we onze eigen ontdekkingsreis en gaan we met een beschrijving op zoek naar een 

verborgen schat.” 

 

Groep 7-8: ‘Zo zagen zij de wereld’ 

“Afgelopen week hebben we de unit 'Zo zagen zij de wereld' afgerond. We hebben 

gedurende deze unit geleerd over kunststromingen en kunstenaars. Zo hebben we ons 

verdiept in het leven van Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. Naast de theorie 

over kunst hebben we zelf ook een aantal kunstwerken gemaakt door gebruik te maken 

van verschillende materialen, vormen en technieken. Zo hebben we onder andere een 

linosnede gemaakt, welke we met de drukpers hebben afgedrukt. Ook hebben we ons 

geprobeerd te verplaatsen in Kandinsky door een kunstwerk te maken naar aanleiding 

van een muziekstuk. Het was een creatieve unit, waar we veel plezier aan beleefd 

hebben.”   

 

 
Nieuwbouw school 
Deze week is ‘de bouwcommissie’ weer bij elkaar geweest. Er is op dit moment nog niet 

veel nieuws te vertellen, na de vorige nieuwsbrief. De afspraken met de gemeente worden 

in gang gezet. Daarnaast doen we onderzoek naar ons onderwijsconcept, gebaseerd op 

ons IPC onderwijs. Er zijn daarvoor gesprekken gevoerd met verschillende scholen en als 

het weer mogelijk is gaan we deze scholen bezoeken. Deze gesprekken geven ons 

inspiratie om ons onderwijs en de faciliteiten die daarvoor nodig zijn te verbinden aan een 

pakket van eisen voor ons nieuwe schoolgebouw. We kunnen ons voorstellen dat er vragen 

bij u leven. Laat ons weten welke vragen u heeft. 

 

 
 



Herinrichting Generaal Winkelmanstraat en Simon Stevinlaan 
Door het bedrijf Van Asch infrastructuur worden er werkzaamheden aan de riolering en 

bestrating verricht in de Generaal Winkelmanstraat met ingang van week 19 (week van 10 

mei) tot en met week 28 (week van 12 juli). De nieuwe bomen en beplanting worden in 

het najaar van 2021 geplant. Bij deze nieuwsbrief sturen wij u een overzicht dat we 

ontvangen hebben van Van Asch. Houdt u er rekening mee dat u een andere aanrijroute 

neemt en dat we tijdelijk overlast zullen hebben?  
 
Vragenlijst onderwijs op afstand en tevredenheidsonderzoek in april 
In maart hebben we onder de ouders een enquête uitgezet over het online onderwijs van 

de periode december-februari. 60% van de ouders heeft deze enquête ingevuld. 

Meer dan 85% van de ouders was tevreden over de informatieverstrekking en de 

mogelijkheid om contact te hebben met de leerkracht.  

Ongeveer 65% van de kinderen kon zelfstandig werken met de opdrachten in Classroom 

of met behulp van instructiefilmpjes of de uitleg van de leerkracht. Hoe hoger de groep, 

hoe beter dat ging. Gelukkig kon de meerderheid van de ouders de kinderen goed 

begeleiden bij hun werk. 70% van de kinderen is per dag gemiddeld 2 uur of meer bezig 

geweest met het schoolwerk. Een aantal ouders heeft aangegeven dat hun kind 

zelfstandiger is geworden. Als tip hebben we van sommige ouders meegekregen dat er 

behoefte is aan meer online les of uitlegmomenten gedurende de dag voor de hele groep 

of in kleine groepjes.  

 

Vrijwillige bijdrage lunchpauze 
Na de meivakantie ontvangt u een brief over de vrijwillige bijdrage voor de lunchpauze. 

Door de schoolsluiting vonden het wel zo netjes om die informatie nu pas te versturen.   

 

Bericht van de oudercommissie 
Inmiddels heeft 80% van de gezinnen al de ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank daarvoor. 

Recent zijn de herinneringen uitgestuurd naar de ouders die nog niet betaald hebben. Uw 

bijdrage wordt zeer gewaardeerd.  

 

In actie voor het goede doel met juf Tamara 
Kunstenaars gezocht! Dat was de kreet die Juf Tamara uitriep in haar filmpje. 

Deze week zijn alle groepen hard aan het werk om als kunstenaars hun eigen ansichtkaart 

te maken. De kaarten worden gemaakt voor mensen die op dit moment een steuntje in de 

rug nodig hebben.   

De kinderen hebben allemaal een setje potloden gekregen, om de kaarten mee te 

ontwerpen. De kaarten en de potloden zijn gesponsord door Eartech gehoorbescherming. 

Op de achterkant hebben kinderen mooie tekstjes geschreven, om de ontvanger een hart 

onder de riem te steken. Ongeveer 215 kaarten zullen aan het einde van deze week 

verdeeld worden over 2 ontvangende partijen. Het ene deel gaat naar Drie Eiken in 

Soesterberg. Het tweede deel gaat naar het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. 

 

NL-DOET (door de OC) 
De Postiljon in Soesterberg doet op zaterdag 29 mei graag mee met NL-Doet. We 

verwachten dat we dit kunnen organiseren tegen die tijd. Dit jaar willen we ons gaan 

inzetten om het schoolplein eens flink op te knappen: De plantenbakken worden gevuld 

met nieuwe planten, de gevel van de school wordt goed schoongemaakt en er komt een 

tweede KING-veld. Er komen nog wat andere spellen op de tegels van het plein en boven 

de zandbak willen we graag een schaduwdoek ophangen zodat de kleuters daarin niet 

meer in de volle zon hoeven te spelen. Kortom een flinke klus die we met vrijwillige 

ouders en de hulp van NL-Doet willen gaan klaren. Doet u met ons mee? Voor een 

versnapering wordt gezorgd. Aanmelden het liefst via de site: 

https://www.nldoet.nl/klus/opknappen-schoolplein-2. We krijgen al versterking van 

wethouder Kundic! 
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Kinderzwerfboekstation 
Wij vinden het belangrijk om het lezen van kinderen te stimuleren. Daarom krijgt onze 

school binnenkort een Kinderzwerfboekstation! Dit is een mini-bieb op het schoolplein met 

kinderboeken die geleend en geruild kunnen worden. Kinderen mogen hier een boek 

pakken en als ze het gelezen hebben weer terug brengen óf doorgeven aan een ander kind. 

Ook mogen ze hier boeken achterlaten die ze zelf niet meer lezen. Stripboeken voor 

kinderen zijn ook welkom. Dus mochten jullie thuis boeken hebben liggen waar je niets 

meer mee doet dan mogen de kinderen deze inleveren bij de leerkracht in de klas. Wij 

zorgen er dan voor dat ze in het station terecht komen. 

 

Kikkervisjes (door groep 5) 

Op 23 maart kregen wij "klasgenoten" in de groep. Het was een aquarium met 

veel kikkerdril. Al snel waren er dikkopjes die in het aquarium rondzwemmen. 

Op 30 maart waren alle dikkopjes los van het dril gekomen. Ze kregen al snel 

een staartje , op 1 april nog wel! Ze werden groter en kregen goed te eten. 

Eelco verzorgde ze heel goed: ze aten komkommer en muggenlarven. Op 7 

april kregen ze achterpootjes en 26 april  zagen we de voorpootjes.  Nu 3 dagen 

later zijn bijna alle kikkervisjes kikkers geworden. Vanmiddag worden ze 

uitgezet in de bosvijver. De kikker challenge liet zien dat Guus het dichtst bij 

het goede aantal zat: er zaten 91 kikkervisjes in ons aquarium! Dank aan Eelco 

en zijn moeder voor de goede verzorging. Dag "klasgenoten".   

 

Agenda: reminder 

Op donderdagmiddag 27 mei hebben wij een ingelaste studiemiddag, waardoor de 

kinderen vanaf 13.30 uur vrij zijn. Heeft u het in de agenda gezet? 

 
Wist u dat………… 

✔ alle leerlingen van groep 7 geslaagd zijn voor hun theoretisch verkeersexamen... 

✔ de leerlingenraad samen met de kinderen van de groepen hebben gekozen voor 

nieuw buitenspeelmateriaal en dat dit onderweg is……………………………………………… 

✔ we u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragen over het 

tevredenheidsonderzoek ……………………………………………………………………………………….. 

✔ de avondvierdaagse niet algemeen georganiseerd wordt maar dat de kinderen 

mee kunnen doen door zich individueel in te schrijven via deze link …….……………. 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-
edition/deelnemersinformatie 

 

Allemaal een fijne vakantie gewenst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

het team van De Postiljon 
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