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Van de directie 
De eerste info in 2019! 

Alle ouders en kinderen de allerbeste 

wensen. 

We verwelkomen Iris van Halff in de 

onderbouw als leerkracht. 

Zij vervangt juf Maida. Juf Maida zal in de 

loop van deze maand weer beginnen met 

enkele uren met aangepast werk . 

Deze maand begint al spannend doordat 

we in het kader van Passend Onderwijs 

een audit door de Pilot, een school voor 

speciaal onderwijs, krijgen, waaruit we 

voor ons nieuwe jaarplan verbeterpunten 

kunnen halen. 

Een week later is een delegatie van het 

bestuur in het kader van het inspectietoezicht aanwezig om onze school en het werken in 

de klassen door te lichten. Ook daar kunnen we weer verbeterpunten uithalen voor ons 

nieuwe jaarplan.  

Het is voor een school erg plezierig als buitenstaanders ons een spiegel voorhouden, 

want hoe doen we de dingen zoals we ze doen en doen we ook de goede dingen? We 

kunnen er van leren en dat komt de ontwikkeling ten goede. 

Eind van de maand hebben we ook de reguliere toetsen in ons leerlingvolgsysteem, 

waaraan we kunnen zien of er voldoende ontwikkeling is geweest het afgelopen halfjaar.  

 

Vroeger enzo...  
 

Volgende week is het al weer tijd voor ons 4e thema! We starten dan met het thema 

Vroeger enzo… Tijdens dit thema zullen we samen de wereld- en vaderlandse 

geschiedenis gaan onderzoeken. 

 

De onderwerpen die in de midden- en bovenbouwgroepen aan de orde komen zijn: 

 

Thema    Groep 5   Groep 6   Groep 7   Groep 8   
Vroeger   

en zo… 

 Culturen   
 

Belangrijke periodes 

en personen:   
 

Oorlogen  

 • Tijdbalk   
• Ontstaan 

van NL   

• Romeinen   
• Grieken   
• Egypte   
• Enz.   

• Gouden Eeuw   
• Middeleeuwen   
• Industriële 

revolutie   
• Uitvindingen   
• Beroemde mensen   
 

• WO I   
• WO II   
• 80-jarige 

oorlog   
• Koude oorlog    
• Leiders   

 

 

Deze periode op de kalender: 

 
Volgende ouderinfo is op 28 september 2018 

15-1 groep 3a en 3b naar kinderboerderij 

16-1  groep 3b naar kinderboerderij 

17-1 groep 12 geel naar streekmuseum 

18-1 groep 3c naar kinderboerderij 

23-1 doorloopdag in kader toezicht 

23-1 groep  groen en rood naar streekmuseum 

24-1 groep blauw naar streekmuseum 

 

 

Voor meer data zie: 
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25 

http://www.obspassepartout.nl/
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25
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Als u als ouder iets van kennis of materialen e.d. bij zou 

willen dragen/uitlenen bij een van de onderwerpen dan 

zal de leerkracht van die jaargroep u zeer dankbaar zijn. 

Samen weten we meer!  

 

Let op! De afsluiting van het thema vindt plaats op 

woensdag 20 februari en zal bestaan uit een 

show/presentatie van de kinderen op een podium. De 

leerkracht van uw jaargroep zal u hier meer over 

vertellen. 

 

Actie in het onderwijs  
Komend voorjaar is er door alle vakbonden een landelijke actiedag op 15 maart 

uitgeroepen om de investeringen in het onderwijs op peil te houden. 

In de media en vanuit de overheid wordt gehamerd op de reeds toegezegd 

investeringsgelden, maar men vergeet dat met de investeringen er ook miljoenen zijn 

bezuinigd door op diverse regelingen geld in te houden.  

Daarnaast zijn de huisvestingslasten flink gestegen en wordt ook de verhoging van 

materiele kosten door bv. BTW en hogere pensioenlasten niet aan de scholen 

doorberekend in de vergoeding van de overheid. Hierdoor wordt er per saldo met de 

linkerhand  gegeven en met de rechterhand weer teruggehaald.  

Daarnaast is er weinig effectief beleid om het leerkrachtentekort aan te pakken.  

Scholen moeten het nu soms doen met onbevoegden of minder gekwalificeerd personeel, 

wat de kwaliteit van ons onderwijs aantast. Dat is iets wat niemand wil. 

We zullen u via de ouderinfo op de hoogte houden van ontwikkelingen op onze school.  

 

Personeel  
Er zijn hier en daar wat kleinere personeelswisselingen, waar de betrokken ouders al per 

een brief over zijn geïnformeerd. 

- In groep 1/2 rood zal juf Iris de leerkracht zijn op maandag t/m woensdag en 

totdat juf Maida weer zover hersteld is, zal juf Melissa de donderdag en vrijdag 

doen.  

- In groep 1/2 groen zal naast de vaste leerkracht juf Ineke de donderdag 

lesgeven. 

In groep 1/2 geel zullen juf Melissa en juf Jolande de lessen gaan verzorgen. Juf Mireia 

zal eind januari fulltime in groep 4a de leerkracht zijn. Juf Loes (3c) gaat deze maand 

met zwangerschapsverlof en  wordt vervangen door Evert Zoutewelle. In groep 5b zal juf 

Kimberley, ook nu al als stagiair aanwezig, 3 dagen de leerkracht zijn naast juf Elfriede. 

Juf Elfriede is op dinsdag in groep 5a de vervangster van juf Roos, die in het buitenland 

verder is gaan studeren.  

http://www.obspassepartout.nl/
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