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Van de directie 
 
Afgelopen weken waren voor het team en de 

directie best spannend.  

Vanuit het speciaal onderwijs, de Piloot, 

kregen we een audit, waarin gekeken werd 

naar onze werkwijze en of we kinderen die 

extra zorg en aandacht nodig hebben goed 

kunnen opvangen.  

Men was tevreden over de school, maar 

hadden wel aandachtspunten voor ons.  

Komende maanden zal meester Daniël stage gaan lopen en gaat het team workshops en 

trainingen volgen om de aansluiting met de SO, waardoor we als school beter toegerust 

zijn voor deze kinderen, te verbeteren. Dit is een kans voor ons om meer kennis op te 

doen en zodoende betere begeleiding te kunnen bieden aan onze zorgleerlingen.  

Dit alles in het kader van: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”  
Daarnaast is deze week in het kader van het inspectietoezicht een delegatie van het 

bestuur in de school geweest om ons lesgeven te bekijken.  

Ook zij waren content over onze inspanningen en werkwijze.  

Kritische kanttekening was dat de eenduidigheid in ons didactisch en pedagogisch 

handelen niet herkenbaar en zichtbaar is en dat het gebruik van hulpmiddelen, zoals 

time-timer en stoplicht, niet overal hetzelfde is.  

Nieuwe teamleden en verhuizingen, gebrek aan internet in het begin van het schooljaar 

hebben dat proces versterkt.  

Zij constateerden dat de diverse acties die we nu, op mijn initiatief, hebben ingezet de 

juiste zijn.  

We hebben dan ook als team duidelijke doelen gesteld met resultaten gekoppeld aan 

deadlines.  

Ook hier geldt dat we een hardwerkend team zijn, maar dat we de eenduidigheid terug 

moeten halen en zichtbaar maken.  

U als ouder zal na de voorjaarsvakantie hier het e.e.a. van terug kunnen zien.  

Via FaceBook en klasbord zullen we u ook laten zien welke veranderingen er zijn.  

 
 

 

 

 

 

Deze periode op de kalender: 

 
Volgende ouderinfo is op 6 februari 2018 

 

28-1 t/m 1-2 eindgesprekken groep 8 

11-2 klassenuitje groep 5b 

 

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

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doorlopendbeter.nl/wp-content/uploads/2016/09/doorlopend-beter_Cor-Knipmeyer_chi-running-walking_loopcoach_logo-website-retina.png&imgrefurl=http://www.doorlopendbeter.nl/&docid=ZHCEL5GUFadlbM&tbnid=g98uOS2qFzaWeM:&vet=10ahUKEwiMsvDOw4TgAhWoNOwKHdehBSEQMwiIASg_MD8..i&w=480&h=360&bih=619&biw=1366&q=beter&ved=0ahUKEwiMsvDOw4TgAhWoNOwKHdehBSEQMwiIASg_MD8&iact=mrc&uact=8
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25
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Vroeger enzo...  
 
De groepen 1/2 zijn naar het Streekmuseum Krimpenerwaard geweest. Spelenderwijs 

gaan ze terug in de tijd van opa en oma.  

 

Groep 1/2 geel en oranje zijn samen gegaan en ze hebben veel interessante dingen 

gezien, zoals: een oude wc, een oude school, een oude winkel, een oude slaapkamer.  

Wat ze het meest bijgebleven is toch wel het houten bankje met gat erin en poepton 

eronder! Het was een geslaagde en leerzame dag!  

 

 

 

Uit de groepen  
 
Klas 5b heeft op maandag 11 februari haar klassenuitje. 

We zullen die dag met de kinderen gaan schaatsen op de Schaatsbaan Rotterdam. 

Vertrek vanaf school zal rond 12.00 uur zijn. Van 12.40 tot 14.10 uur kunnen we 

schaatsen. We zullen iets later dan gebruikelijk, vermoedelijk tussen 14.45 en 15.00 uur, 

terug zijn op school. De ouders zijn hier reeds van op de hoogte. 

Ouders zullen van en naar de schaatsbaan rijden en helpen met de begeleiding tijdens 

het schaatsen. 

Dit is mogelijk gemaakt door de klassenouder en de ouderraad. 

 

Personeel  
Juf Loes Koop is met zwangerschapsverlof.  

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat Evert Zoutewelle nu officieel is afgestudeerd 

(met hoge cijfers) en dat hij haar komt vervangen.  
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