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Soesterberg, 24 juni 2021

Beste ouders, verzorgers,
Belangrijke data
28 juni

Studiedag onderbouw: groep 1-4 vrij

28-30 juni

Kamp groep 8

29 juni

Het geplande continurooster tot 13.00 uur vervalt, dus alle
kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit

1 juli

Extra nieuwsbrief

7 juli

Ochtend: kinderraad gemeente
18.00 u.: MR vergadering

8 juli

Postiljondag

9 juli

Rapport mee

12 juli

Eindgesprekken: facultatief ( op uitnodiging van de
leerkracht)

13 juli

Afscheidsavond groep 8

15 juli

12.45-13.45: kinderen maken kennis met hun nieuwe
leerkracht
Nieuwsbrief

16 juli

12.00 u.: start zomervakantie

Vreedzame School
We werken aan het laatste blok ‘We zijn allemaal anders.’ In dit blok gaan de lessen
over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren
om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering
ervan.
Op woensdag 7 juli is er een kinderraad Soest en Soesterberg. Thiemo Sebek en Iris van
Bakel (beiden groep 7) uit onze leerlingenraad vertegenwoordigen onze school. Samen
met kinderen van andere scholen gaan zij met de burgemeester en de wethouder van
onderwijs in gesprek over een bepaald thema en bedenken vervolgens concrete acties. Zet
‘m op Thiemo en Iris!

Hoera Geboren
Op 11 juni is Fem Jansen geboren, zusje van Mika (groep 3) en Vico
(groep A). Gefeliciteerd en veel geluk met jullie dochter en kleine zusje.

Corona maatregelen
Vanaf volgende week zijn er veel versoepelingen. Voor deze laatste weken hanteren wij
onze maatregelen nog zoals we deze nu gewend zijn. Dat betekent dat de groepen
gescheiden buiten blijven spelen en we nog steeds voorzichtig zijn welke externen we in
de school halen. We staan wel iets meer toe, maar maken bewuste keuzes.
Het goede nieuws is wel dat het kamp van groep 8 door kan gaan en dat we met de ouders
en kinderen hun afscheid kunnen vieren. Cabrio heeft zijn
openluchttheater opengesteld voor de scholen. Daar maken wij graag
gebruik van en vieren het afscheid van groep 8 op dinsdagavond 13 juli
in Cabrio. Het is toch fantastisch dat de kinderen hun musical kunnen
opvoeren en dat we hun afscheid kunnen vieren, in aanwezigheid van
hun ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes.

IPC Nieuws uit …
Groep 3 en 4 Vakantie
Wat leeft het thema Vakantie van IPC. Leuk om te zien hoe betrokken de kinderen zijn,
maar ook zeker een compliment voor de betrokkenheid van de ouders. We krijgen veel
reactie op de gevraagde informatie, foto’s en werkbladen. Dank hiervoor!
Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
De kinderen zijn als echte kunstenaars aan de slag gegaan en hebben hun eigen
zandsculpturen gemaakt! Prachtige creaties zijn het geworden.
Ook hebben de kinderen genoten van de verhalen van oom Dave. Dit is de oom van Luuk
uit groep 4. Hij heeft ons vertelt over zijn reis naar Australië. Ook hebben we
boemerangs gezien en geleerd hoe de Aboriginals telefoneren. We mogen het zelfs
uitproberen!
We richten ons nu op de kunsttaken. De kinderen zijn in tijdschriften op zoek gegaan
naar vakantieplaatjes. Deze plaatjes hebben ze ingedeeld in vier verschillende vakanties
en opgeplakt. We werken nog 3 weken aan het thema Vakantie.

Groep 5 en 6 Chocolade
Het allerleukste van deze unit is natuurlijk dat we geregeld even chocolade mochten
proeven. Een behulpzame ouder heeft een complete chocolade-workshop verzorgd, waarbij
iedereen zijn/haar naam mocht schrijven met echte chocola. Gelukkig was het tropisch
warm buiten, dus de chocola smolt bijna vanzelf. Groep 5 heeft cacaobonen van papier
maché gemaakt en we hebben geleerd waar cacaobomen groeien en waarom ze daar wel
groeien en in Soesterberg niet. We weten nu waarom er in de klassen een poster hangt
van Hernán Cortés. We hebben geleerd om vanuit een hypothese en een proefje een
staafdiagram te maken over welke voedingsmiddelen minder goed zijn voor je gebit. Bij
natuur en techniek hebben we geleerd hoeveel vet en suiker je per dag nodig hebt en hoe
een lichaam met deze voedingsstoffen omgaat.

Samenwerking Bink Kinderopvang
Onze school gaat groeien. Dit betekent dat we aankomend schooljaar gaan starten met 9
groepen, waaronder 3 kleutergroepen. Voor het schoolgebouw betekent dit dat alle
lokalen in gebruik zijn, mede doordat Bink bij ons 1 lokaal in gebruik heeft voor de

peuterspeelzaal en de naschoolse opvang voor 4-5 jarigen. Op dit moment zijn we bezig
met het organiseren van extra ruimtes bij ons schoolgebouw. Enerzijds om de groei van
ons leerlingenaantal op te kunnen vangen en anderzijds om de samenwerking met Bink
te verstevigen. We bieden Bink daarom de gelegenheid om zich volgend schooljaar bij
ons op school te vestigen en de opvang uit te gaan breiden.

Groepsindeling
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de groepsindeling voor het komende jaar.
Mede omdat er nu extra geld vrijkomt door het Nationaal Programma
Onderwijs, zijn er ineens meer mogelijkheden. We maken nu vanuit de
schoolvisie keuzes om deze gelden in te zetten. Dit heeft invloed op de
personele bezetting, waardoor we extra medewerkers hebben kunnen
aannemen. Deze week ronden we de groepsbezetting af en donderdag
1 juli ontvangt u een extra nieuwsbrief, waarin we de groepsbezetting
bekend maken.

Verkeersexamen groep 7 en 8
Alle leerlingen zijn geslaagd! Proficiat, heel goed gedaan.

Postiljondag op 8 juli
Nog een paar weken en dan is het alweer tijd voor de Postiljondag! Achter de schermen
zijn wij hard aan het werk om er een leuke dag van te maken. We kunnen verklappen dat
we een circusdag georganiseerd hebben voor de kinderen. De hele dag zal in het thema
staan van Circus, met als afsluiting een eigen circusvoorstelling!
De O.C. heeft geregeld dat de kinderen die dag voorzien worden van tussendoortjes, eten
en drinken, dus dan hoeft u voor deze dag niets mee te geven.
We hebben al wat ouders die ons willen helpen met opbouwen (woensdag 7 juli om 19.00
uur). Heel erg bedankt voor de reacties, de tent zal snel staan dankzij uw hulp. We zoeken
nog een paar handen om de tent af te breken op die donderdag vanaf 14.00 uur.
Binnenkort komt er nog een uitnodiging mee.
Vriendelijke groeten van De Postiljondagcommissie
Omdat het een drukke dag is hebben we als team besloten de rapporten op een andere
dag mee te geven. Dus vrijdag 9 juli zullen de kinderen hun rapporten ontvangen.

Broertjes en zusjes aanmelden
Door alle nieuwe woningen komen er veel nieuwe kinderen naar Soesterberg. Dat betekent
dat we voor onze school ook meer nieuwe aanmeldingen hebben dan afgelopen jaren. Om
te zorgen dat we alle broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten kunnen
plaatsen, roepen we ouders op om die kinderen zo snel mogelijk in te schrijven. Wilt u een
aanmeldingsformulier?
Stuur
een
mailtje
naar:
marlies.vanderjagt@depostiljonsoesterberg.nl

Herinrichting Generaal Winkelmanstraat en Simon Stevinlaan
Het is soms erg druk in de straat bij het halen en brengen en daarmee zorgt het
autoverkeer soms voor gevaarlijke situaties. Wilt u daarom zo veel mogelijk uw kind lopend
of met de fiets naar school laten gaan?

Online Bibliotheek-app
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen
die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek
‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft uw kind in juli en augustus gratis de leukste
e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.

Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdekt u de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en
download u ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de
bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft uw kind
tijdens de vakantie de spannendste avonturen en draagt u bij aan behouden van het
leesritme. Veel leeskilometers maken is namelijk belangrijk voor het leesproces.
Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!

Afscheid MR leden en leden communicatiecommissie
Bart Schouten, voorzitter van de MR (vader van Thomas gr. 5 en Lucas gr. B), en Bianca
Osinga (moeder van Bastiaan gr. 6) nemen dit jaar afscheid als lid van de MR. Hun
inbreng was zeer waardevol en wij bedanken hen voor hun tijd en inzet die zij aan onze
school gegeven hebben.
Ook nemen we afscheid van leden van de communicatiecommissie, namelijk Astrid
Partouns (moeder van Romy gr. 8 en Lizzy gr. 4) en Renata Salomé (moeder van Arina
gr. 8). Wij bedanken hen voor hun grote inzet en tijd die zij aan onze school gegeven
hebben.

Wij zijn op zoek naar u…
In de loop van volgend schooljaar wordt er een penningmeester voor de oudercommissie
gezocht. Heeft u affiniteit met cijfers en heeft u interesse? Stuur dan een bericht naar
info@depostiljonsoesterberg.nl.
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen denken in de communicatiecommissie. Heeft
u interesse? Stuur dan een bericht naar info@depostiljonsoesterberg.nl.

Wist u dat…………
✔ de kinderen van groep 8 heel hard repeteren voor de opvoering van hun musical
‘Expeditie Beachclub’ en dat belooft veel goeds……………………………………………………….

✔ we met gym een EK voetbalwedstrijd houden met de groepen? Sommige groepen
zijn al aan de beurt geweest en het is een echt feest!........................................

Met vriendelijke groet,
het team van De Postiljon

