
Ouderinfo 
 

Marcel Duchampplein 802 

3059 RD Rotterdam 

06-23229736    

17e jaargang nr. 15          www.obspassepartout.nl 

 

 

 

1 4 juni 2018 

 

Van de directie 
 

We are making some changes to the 

online presence of school, to keep up with 

the modern age and take a further step to 

improve the communication to our 

parents. 

  

Our website will be completely 

redeveloped. The purpose of this new site 

will be to provide information to our “New 
Clients”  
The Parents portal will also be 

modernized! In this new portal you will be 

able to update your personal data and in the near future follow the progress and results 

of your child. 

  

All of the changes will be presented in June, via our ouderinfo.  
 

Volgend schooljaar 

 
Helaas is er door bezuinigingen vanuit de gemeente minder geld beschikbaar gekomen 

voor onze school.  

In het beleid van de gemeente (ROB onderwijsbeleid, 

https://onderwijs010.nl/gelijkekansen) wordt er vooral extra geld in onderwijs op 

Rotterdam zuid gestoken.  

Dit feit en het feit dat we minder leerlingen hadden op 1 oktober dan het jaar ervoor, 

maakt dat we ook voor het eerst sinds ons bestaan in Nesselande geen groei meer 

hebben, maar moeten inkrimpen.  

Het aantal leerlingen per leerjaar bepaalt dan hoeveel groepen er gemaakt kunnen 

worden. 

Volgend schooljaar hebben we 4 groepen1/2, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 3 groepen 5,6,7 

en 8.  

Vlak voor de meivakantie zullen we de ouders van de huidige groepen 3 informeren over 

de procedure die we volgen als er groepen worden samengevoegd.  

Die procedure is enkele jaren geleden samen met de MR opgesteld, zodat er enige vorm 

van inspraak door ouders en kinderen mogelijk is. 

De samenstelling van de groepen met de leerkracht kunnen we pas eind juni maken en 

in het kader van de privacy-wetgeving wordt die niet gepubliceerd, maar is altijd ter 

inzage bij de leerkrachten.  

  

Deze periode op de kalender: 

 
11-4  Koningsspelen/sportdag 

12-4 koningsspelen/sportdag 

15-4 t/m 18-4 English week 

18-4 Spring lunch 

19-4 start meivakantie 

 6-5 einde meivakantie 

 

Volgende ouderinfo is op 10 mei 2019. 

 

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

http://www.obspassepartout.nl/
https://onderwijs010.nl/gelijkekansen
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25
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Lentelunch 
 

Op donderdag 18 april hebben we met de kinderen een gezellige lente lunch.  

De Ouderraad verzorgt o.a. brood, verschillende soorten beleg, drinken en wat lekkers.  

Ouders/verzorgers van kinderen met een allergie/specifiek dieet wordt verzocht  

om zelf eten en drinken mee te geven aan hun kind. 

We gaan er een gezellige dag van maken! 

 

Werkgroep vieringen 2 

 

 

 

Schaken op PassePartout 

Sinds een aantal jaren worden via Da Vinci schaaklessen verzorgd aan leerlingen die 

extra uitdagingen naast de reguliere lesstof nodig hebben. Deze schaaklessen worden 

gegeven door een schaakmeester, Rik Pronk. Ook zijn in de groepen schaakborden 

aanwezig zodat alle kinderen elkaar er in mee kunnen nemen en ook daar het spel 

samen kunnen spelen. 

Waarom schaken? 

Behalve dat het een ontzettend leuk, uitdagend spel is, biedt het schaken de 

mogelijkheid om werkelijk alle executieve vaardigheden te oefenen. Bij het spelen van 

het spel moet je immers vooruit denken (plannen), regels en zetten onthouden 

(werkgeheugen), je niet af laten leiden (doelgericht gedrag), bij het spel blijven ook al 

moet je soms lang wachten voor de ander zijn zet doet (volgehouden aandacht), leren 

omgaan met verlies (emotieregulatie), eerst denken en dan pas doen omdat je een stuk 

ook moet verplaatsen als je dit hebt aangeraakt (responsinhibitie), het spel compleet 

houden en stukken op de juiste plaats zetten (organisatie), leren beginnen met het 

spelen van het spel (taakinitiatie), je tactiek aanpassen als de tegenstander iets doet wat 

je niet had verwacht (flexibiliteit), letten op de tijd wanneer een schaakklok wordt 

gebruikt (timemanagement) en tot slot terugkijken op het spel en bedenken wat je 

volgende keer anders zou doen (metacognitie). 

Zoals gezegd: een enorm goede training in executieve vaardigheden! En het spel kan 

zowel thuis als op een schaakvereniging gespeeld worden. Schaakt u ook met uw kind? 

Dan wensen wij u nog veel schaakplezier. 

 

Connie van Donselaar 

 

Muziek in de klas  
 

Wij hebben een leuke workshop gevolgd: ‘muziek in de 
klas’. Hier hebben we veel inspiratie opgedaan, muziek 
gemaakt via de computer, kennisgemaakt met 

muziekinstrumenten en ook gezongen. Ook hebben we 

http://www.obspassepartout.nl/
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het gehad over muziek geven adhv prentenboeken. Kortom... genoeg ideeën opgedaan 

die we zeker gaan uitvoeren in de praktijk!  

 

Muzikale groet,  

Jenico, Kristel, Seyma en Hanna 

 

Personeel 

Onze godsdienst leerkracht, Marianne Steenwoord is al enig tijd ziek en herstellende, 

maar daarom zijn er geen godsdienstlessen op dit ogenblik.  

We hopen haar snel weer te zien op school! 

 

 

 
 

 

  

 
ronald.pieck@obspassepartout.nl  

 

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.egodieet.nl/wp-content/uploads/2014/10/MR-cartoon.jpg&imgrefurl=http://www.egodieet.nl/medezeggenschap/&docid=pvhnFnah24htxM&tbnid=Qjztz6jka_Ft5M:&vet=10ahUKEwiJ9Y39q8XhAhVC46QKHZwBBTYQMwhiKBQwFA..i&w=274&h=303&bih=619&biw=1366&q=medezeggenschap&ved=0ahUKEwiJ9Y39q8XhAhVC46QKHZwBBTYQMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8

