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Van de directie 
 

This time lots of new information about 

the children in the groups. Parents helped 

out a lot with several activities. We want 

to thank all the parents for their 

contribution. 

 

We are busy putting the team together 

for next year. Unfortunately Ms. Freya, 

Ms. Iris and Mr. Daniel are leaving us due 

to new jobs. Congratulations to them. We wish them all the best! For us on the other 

hand it is going to be a challenge to continue in the same group composition.  

I am happy to announce that Ms. Kimberley Ronda is joining our team next year. 

Welcome! We are still looking for 2 new teachers in order to complete our formation for 

next school year. We will keep you posted! 

 

Ouderbetrokkenheid  
 

Uitje 3a 

 

Afgelopen vrijdag 17 mei heeft groep 3a het klassenuitje gehad. Twee moeders hadden 

een heel leuke speurtocht uitgezet in het Kralingsebos inclusief een bezoek aan de 

kinderboerderij.  

De kinderen konden na de speurtocht ook nog lekker spelen op het veld of in de 

speeltuin. 

Als afsluiting hebben een aantal papa's een heerlijke BBQ verzorgd. 

Het was een heel gezellige dag en de kinderen hebben enorm genoten.  

Bedankt iedereen voor z'n hulp en inzet!  

 

  
 
  

Deze periode op de kalender: 

 

30-5  Hemelvaartsvrij 

31-5 Extra vrije dag 

     

Volgende ouderinfo is op 7 juni 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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Uitje 7c 

 

Vrijdag 10 mei was het tijd voor het langverwachte uitje van groep 7C naar Feyenoord!  

Na een vertraging van een half uur mochten de kinderen instappen in de bus die flink 

doorreed naar Rotterdam Zuid.  

Ter plaatse wachtte de gids al op de kinderen.  

De klas werd rondgeleid via het Maasgebouw, langs de oude overdekte tribune met 

Koninginnestoel (staat er niet meer), langs het Monster van Feyenoord, een rondje om 

het veld.  

De kinderen liepen door de oude spelerstunnel, waar menig tegenstander voor de 

wedstrijd geïntimideerd werd en waar stadiongeluiden afgespeeld werden.  

De kinderen vonden de tunnel nu vooral muf en stinken.  

Wat een verademing was de gastspelerskleedkamer, mooi uitgevoerd in zwart, wit, rood 

in Feyenoord stijl.  Een enkeling waande zich een gastspeler die op de massage tafel op 

een relaxmoment wachtte. Toen de kids hoorden dat Ajax afgelopen weekend (i.v.m. 

KNVB Beker) in deze kleedkamer zat, wisten ze niet hoe gauw ze eruit moesten komen.  

Op naar de Feyenoordspelers kleedkamer.   

Wat was die mooi en ruim en groot! 

Een uitgesproken kans om eventjes op de kleedkamerstiel van legende Robin van Persie 

te zitten en de meesten maakten daar gretig gebruik van.   

Het veld zelf op was niet toegestaan, maar zo dichtbij staan was ook al bijzonderder.  

Een geluksvogel trof een stukje vers gemaaid gras aan, wat nu ongetwijfeld thuis pronkt 

in zijn kamer.  

Na een rondje om De Kuip buiten langs, langs de Legioen zaal waar menig spandoek 

gemaakt is, langs het beeld van Coen Moulijn, langs de tribune van de uit spelers, was 

het Feyenoord avontuur alweer ten einde gekomen.  

Vol met nieuwe weetjes, indrukken en inmiddels met een rammelende buik, keerden de 

kids met de bus weer terug naar school. 

Jammer dat juf Freya niet mee kon, maar fijn dat meester Marc wilde inspringen.  

Ook dank aan vader van Bas en broer van Gino die meegingen als begeleiders.  

Het was een geslaagd uitje.  

 

Daniela Stojkovic 

 

Atletiek dag 15 mei voor groepen 6, 7, 8. 

 

Vorige week hebben de groepen 6, 7 en 8 een alternatieve gym dag gehad.  

Een Atletiek dag georganiseerd door Track stars op hun locatie tussen KC4 en 

KC5.  

De vader van Iris uit de groep van 7b heeft dit prima opgezet. Sprint, 

estafette, verspringen, kogelstoten, fortex werpen, 4 minutenloop, stap stap 

sprong en hindernisloop waren voor ieder een mooie uitdaging.  

Kinderen en leerkrachten hebben een heerlijke sportieve ochtend gehad. 

Voor herhaling vatbaar.  

  

  

http://www.obspassepartout.nl/
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Parro 

 

Alle ouders hebben deze week een uitnodiging gekregen om zich aan te melden voor 

Parro.  

Communicatie met u is belangrijk, heel belangrijk en daarom is er nu al een overgang 

om dit soepel te laten verlopen.  

Na de zomervakantie kan “klasbord” vervallen, omdat die functie ook in Parro zit, n.l. 

beveiligd foto’s  en berichten over de klas mededelen.  
Voor u wordt het makkelijker een bericht te sturen.  

Voor groep 8 wordt er een aparte mailinglijst aangemaakt, omdat zij alleen nog 

toewerken naar een afscheid.  

 

 
https://www.bing.com/videos/search?q=parro&qpvt=parro&view=detail&mid=0D6A2F3D

E4E7DCF28C8A0D6A2F3DE4E7DCF28C8A&&FORM=VRDGAR 

 

 

Zodra alles goed loopt, laat ik u de nieuwe website zien. 

 

 

 

Fijn weekend! 

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.bing.com/videos/search?q=parro&qpvt=parro&view=detail&mid=0D6A2F3DE4E7DCF28C8A0D6A2F3DE4E7DCF28C8A&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=parro&qpvt=parro&view=detail&mid=0D6A2F3DE4E7DCF28C8A0D6A2F3DE4E7DCF28C8A&&FORM=VRDGAR

