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Belangrijk 
Bij sommige ouders is verwarring ontstaan 
over de studiedag en vrije dagen. Dit is op 
de kalender blijven staan tot januari, maar 
al wel begin dit jaar gecorrigeerd.  
Donderdag 21-2 is studiedag en zijn de 
kinderen al vrij.  
Vrijdag 22-2 is een extra vrije dag.  
Maandag 4 maart begint de school weer.  
Enkele ouders hebben mij al uitleg 
gevraagd en die heb ik beantwoord, 
waarbij ik begrip heb getoond voor de verwarring.  
 

Van de directie 
 
Our studyday won’t be to improve and integrate the English with all our other lessons. 
No, there’s a more urgent matter to discuss.  
How can we improve all our lessons and what can we do to prevent misbehavior from 
children? 
 
These questions need to be asked in order to maintain the quality of our school.  
Our school was last year nearly excellent, but we dropped down to “satisfied”. But for us 
is that not enough.  
We want to be great again and therefore it’s nessecairy to discuss our actions with the 
children. Asked them deep level questions, give them the challenge they need etc.  
All the teachers will be  instructed to do the maintain the same procedures and methods 
of learning.  
The English is postponed until may. 
 
Even voorstellen: het nieuwe dagelijks bestuur van de ouderraad 

De ouderraad heeft een nieuwe dagelijks bestuur gekregen, zij stellen zich graag even 
kort voor. 
 

Mijn naam is Tamara Wijntuin-Soek en ben 33jaar. Mijn oudste 
dochter Zoë zit in groep 4c en mijn jongste dochter Indy gaat 
binnenkort naar groep 1. In het dagelijks leven werk ik in de zorg 
als verzorgende ig. Ik zit niet alleen in het dagelijks bestuur, ik zit 
ook in de werkgroep 1 Sinterklaas en schoolreis. Ik doe dit allemaal 
met plezier en wil dit ook zo lang mogelijk blijven doen. Als jullie 
mij zien en met vragen zitten stel ze dan gerust. 

 

Deze periode op de kalender: 

 
 4-3 einde voorjaarsvakantie 
11-3 rapportenavond groepen 3 t/m 7 
 
Volgende ouderinfo is op 15 maart 2019 

 

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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Ik ben Cynthia Endenburg-Schenk, 39 jaar en moeder van Noah 
uit groep 1/2 oranje. Naast mijn baan als Project Assistent voor 
het Bevolkingsonderzoek Darmkanker en Baarmoederhalskanker 
ben ik sinds september 2017 met plezier actief in de ouderraad 
voor de werkgroep Koningsspelen en de Dag van de Leraar. Dit 
schooljaar ben ik benaderd om zitting te nemen in het dagelijks 
bestuur. In mijn vrije tijd bezoek ik regelmatig de sportschool en 
doe ik aan bokscamp. Daarnaast heb ik een passie voor reizen 
en eten. 
 
Mijn naam is Charity Castelen, ik ben 33 

jaar en moeder van Ayden uit groep 1/2 oranje op onze school. 
Naast één van de leden van het dagelijks bestuur zit ik nu 2 jaar 
in de ouderraad voor de activiteiten de schoolfotograaf, de 
avondvierdaagse en het nationaal schoolontbijt. In het dagelijks 
leven ben ik welzijnscoach. Mijn hobby’s zijn koken, bakken en 
evenementen organiseren. 
Ik zit met veel plezier in de ouderraad en hoop dit voor langere 
tijd te mogen blijven doen. Ziet u mij in de gang lopen, spreek mij 
gerust aan het is altijd leuk om in het echt kennis te maken met 
elkaar. 
 
 

Uit de groepen  
 
De Space Expo Girls Ana en Danique: 
  

Ana en Danique uit groep 8 zijn echte ruimtevaartexperts 
geworden. Ze hebben een enorm leuke en leerzame 
spreekbeurt gegeven over het heelal, compleet in 
astronautenpak! Voor de presentatie zijn ze bij Space Expo 
geweest en van hun “reis” hebben ze een enorm leuk filmpje 
gemaakt. Met een exclusief interview met een medewerkster 
van Space Expo.  
 
  

Dit filmpje is te zien via onze Facebook pagina of via deze link:  
https://www.youtube.com/watch?v=6HvIVggKRrI 
 
Heel leuk gedaan meiden!! Ze hebben een dikke 10 voor de spreekbeurt gekregen. 
 

Loopgroep Nesselande  
 
 
 Wij - hardlopers van Nesselande - kennen de wijk op 
ons duimpje. We genieten elke dag van het groen, het 
strand, de boulevard en van de veilige fietspaden in en rondom onze woonwijk.  
Wij zien ook wat een zwerfvuil er door de wijk waait. Het is zonde; overal plastic, blikjes, 
papiertjes die zijn neergegooid en zo de hele wijk doorwaaien.  Het ziet er niet alleen 
rommelig uit al dat plastic, maar afval veroorzaakt ook milieuschade.   

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6HvIVggKRrI
https://www.loopgroepnesselande.nl/
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Daar kunnen we zelf iets aan doen! Natuurlijk de kinderen leren dat je je rommel niet zo 
maar op straat gooit en af en toe zelf iets oprapen weggooien, helpt al enorm.  
En jaarlijks een grote straat-schoonmaak maakt Nesselande ook schoner.  
Daarom gaat Loopgroep Nesselande - net als vorig jaar - weer meedoen met de 
landelijke actiedag Supporter van Schoon. Toen hebben we - tot onze verbazing - 
tientallen zakken met vuil opgehaald. Het is hard nodig dus. Wij bestellen veel materiaal: 
vuilniszakken, knijpers, hesjes, handschoenen en we vragen alle Nesselanders om mee 
te doen. Zo samen werken aan Nesselande Schoon en kunnen we blijven genieten van 
een mooie wijk.  
Doen jullie ook mee? Kinderen zijn méér dan welkom!  
Kom dan op 23 maart van 9.15 tot 11.00 uur naar het Winkelcentrum Boulevard 
Nesselande voor een knijper, zak en handschoenen.   
Later instromen - of eerder stoppen - is natuurlijk geen probleem! 
 
 

http://www.obspassepartout.nl/

