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Van de directie 
 
English week! 
This week we had our English week.  
Everybody spoke in English. 
We’ve got lots of compliments about it and 
I’m very proud at all the children! 
 

Goede doelen  
 
Onze 3e goede doelen actie gaat bijna van 
start! 
Ook dit keer steunen we weer een goed 
doel in de buurt. 
In Ommoord zijn 25 gezinnen afhankelijk van voedselpakketten die zij wekelijks via de 
voedselbank ontvangen. Wij willen als school deze gezinnen verrassen met een extra 
voedselpakket vol levensmiddelen gericht op kinderen. 
In iedere klas staat vanaf maandag 20 mei een doos die de leerlingen kunnen vullen met 
levensmiddelen. Ieder voedselpakket bevat dezelfde producten variërend van een pak 
rijst tot een pak houdbare melk tot een tube tandpasta. Deze levensmiddelen zijn 
afgestemd met de voedselbank. 
De leerkracht coördineert de inzameling van de eigen groep. Iedere leerling krijgt op 
maandag een product toegewezen en de bedoeling is dat dit product in dezelfde week 
nog in de klas wordt ingeleverd. De producten kunnen tot en met vrijdag 24 mei 
ingeleverd worden. 
De bedoeling is dat u zich houdt aan het product dat u zoon of dochter op een kaartje 
heeft mee gekregen. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle pakketten 
dezelfde producten bevatten. 
De producten mogen van een huismerk zijn, al zou het voor deze gezinnen leuk zijn als 
ze ook eens de A-merken mogen gebruiken. 
De actie loopt van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei. Een week later zullen de 
pakketten uitgedeeld worden aan de gezinnen.  
 
Noteer deze data alvast in uw agenda!  
 
Namens de ouderraad,   
 
Isabel Salomons 

 

  

Deze periode op de kalender: 

 

 6-5 eerste schooldag na meivakantie 

 9-5 groep 4b naar kinderboerderij 
10-5 groep 4c naar kinderboerderij 
13-5 groep 4a naar kinderboerderij 

15-5 start thema kunst enzo… 

   
Volgende ouderinfo is op 24 mei 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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Uit de groepen 

 
De kinderen van 1/2 geel hebben een ‘scavenger 
hunt’ gedaan onder begeleiding van ouders. De 
ouders en de kinderen hebben het helemaal in het 
Engels gedaan! Zo moesten ze bijvoorbeeld op zoek 
gaan naar ‘dirt’, ‘a flying insect’ en ‘animal tracks’. 
Knap gedaan! 
 

Na de ‘scavenger hunt’ hebben de kinderen 
rondgelopen op de kinderboerderij. Het was 
een geslaagde ochtend!  

 
 
De groepen 5 zijn ook de natuur ingetrokken om aan de kerndoelen te werken. De 
betrokkenheid van de kinderen was erg groot.  
 

   
 
  

http://www.obspassepartout.nl/


Ouderinfo 
 
Marcel Duchampplein 802 
3059 RD Rotterdam 

06-23229736    

17e jaargang nr. 17         www.obspassepartout.nl 

 

 

 3 
 

De moeder van Aaron (groep 4c) heeft weer een mooie raamschildering gemaakt op het 
raam van groep 1/2 geel! Helemaal passend bij ons thema natuur; er zijn namelijk veel 
insecten verborgen op de tekening. 
 

 
 

Eindtoets 

 
Groep 8 heeft de CITO eindtoets gedaan en er waren veel zenuwachtige kinderen, omdat 
de uitslag van de toets mogelijk kan leiden tot bijstelling van het eindadvies voor het 
vervolgonderwijs.  
Wij verwachten weer, net als voorgaande jaren, een goed resultaat.  
Voor de school belangrijk, omdat de overheid, helaas, de kwaliteit van de school laat 
afhangen van de resultaten. 
Zo zie je in Nederland dat scholen die moeite hebben om de 
score te halen alle tijd steken in rekenen, taal en lezen, terwijl 
scholen die goed presteren ook tijd besteden aan de andere 
doelen die verplicht zijn, maar die niet worden getoetst.  
Dat is een verschraling van het onderwijs. 
Er zijn veel onderdelen die niet getoetst kunnen worden, maar 
wel verplicht en belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld 
wereldoriëntatie.  
Gelukkig heeft onze school, naast goede resultaten op 
rekenen, taal en lezen ook andere prioriteiten, zoals Engels en 
alle kerndoelen die in het onderwijs ontwerpen worden 
aangeboden.    

 

  

http://www.obspassepartout.nl/
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Veldvoetbaltoernooi 
 

In maart en april hebben wij weer deelgenomen aan het Stedelijke Veldvoetbaltoernooi. 
Zowel bij de groepen 5/6 als bij de groepen 7/8 waren er twee jongensteams en één 
meidenteam. 
 
Groep 5/6 

Op 13 maart mochten de groepen 5/6 het spits afbijten. De middag startte met regen en 
een flinke hagelbui. Op het moment dat de wedstrijden voor onze teams begonnen ging 
de zon gelukkig schijnen. Helaas was dit geen voorbode voor een positief eindresultaat. 
De jongensteams wonnen wel één of twee wedstrijden, maar er waren ook enkele 
verliespartijen. Slechts één jongensteam (groep 5A/6B) wist de volgende ronde te halen. 
De meiden (groep 5A/6A) hadden meer geluk. Door het terugtrekken van een team in 
hun poule waren zij al door naar de volgende ronde, zonder een wedstrijd te spelen. In 
onderling overleg is er met het andere team (van Spectrum) twee keer een wedstrijd 
gespeeld en is dit afgesloten met penalty’s. 
De halve finale werd voor groep 5/6 op 3 april gehouden bij VV Vreelust in Spangen. 
Onder toeziend oog van ouders en andere belangstellenden speelden de teams hun 
wedstrijden. De meiden wisten deze middag slechts 1 punt te halen en wisten al dat hier 
hun voetbalavontuur zou eindigen.  
Bij de jongens was het tot de laatste wedstrijd spannend. Zij wisten de koploper uit de 
poule op een mooi gelijkspel te houden, daar waar de andere teams van de koploper 
hadden verloren. Ook voor de jongens eindigde het avontuur tijdens de halve finale 
ronde.  
 
Groep 7/8 

Op 20 maart mochten de groep 7/8 hun kunsten laten zien. De meiden, allen uit groep 8, 
wisten tijdens deze voorronde al hun wedstrijden te winnen en waren daardoor zeker van 
een plek in de volgende ronde. De jongensteams bestonden uit een leuke mix van alle 
groepen. Zo was er een team uit groep 7 A/B en een team uit groep 7A/C & groep 8. 
Echter ging het bij hen iets minder soepel en moesten zij hopen op een kleine stunt. Na 
vier wedstrijden in de poule moesten zij hopen bij de beste nummers 2 te horen. Na 
enkele dagen kwam vanuit de organisatie het “verlossende” mailtje: beide teams wisten 
helaas niet de volgende ronde te halen. 
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Op woensdag 10 april hadden wij nog één troef in handen: de meiden van groep 8. De 
middag begon niet heel erg hoopgevend: een gelijkspel. Maar met nog drie wedstrijden 
te gaan, waren er nog voldoende kansen. De meiden herstelde zich en door nog drie 
gewonnen wedstrijden wisten zij de finale te halen. 
Een week later mochten de meiden weer naar de velden van VV Alexandria’66 voor de 
finale ronde. De tien beste teams van Rotterdam moesten, verdeeld over twee poules, de 
strijd met elkaar aangaan. Met drie keer een gelijkspel en één keer winst werd de halve 
finale van deze middag gehaald. De halve finale eindigde in een gelijkspel en penalty’s 
moesten bepalen welke team door mocht naar de finale. Deze werden helaas verloren. Er 
restte nog één wedstrijd om plaats 3 en 4. Ook deze eindigde onbeslist en wederom 
moesten penalty’s genomen worden. Ook dit keer hadden de meiden geen geluk en 
verloren zij d.m.v. penalty’s. De middag eindigde met een vierde plaats (van Rotterdam) 
en een mooie medaille als herinnering.  
Volgend schooljaar hopen wij weer op een even zo succesvolle editie als dit jaar. Ouders, 
broertjes/zusjes en andere belangstellenden: bedankt voor alle support en begeleiding in 
de afgelopen 6 weken. En alle jongens en meiden: bedankt voor jullie inzet en sportiviteit 
bij alle wedstrijden. 
 

Kijkdagen 

 
Voor de groepen 1/2 organiseren we na de meivakantie weer kijkdagen.  
Via het ouderportaal kunt u zich dan aanmelden om een ochtend mee te kijken in de klas 
van uw kind.  
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