
 

 

Nieuwsbrief 10, schooljaar 2019-2020, 5 maart 2020 

Inhoud 
 

Van de directie ........................................................................................................... 1 

Concept vakantierooster schooljaar 2020-2021 ...................................................... 2 

Nieuws uit de MR ......................................................................................................... 3 

Schoolfotograaf .......................................................................................................... 4 

Aanvang schooltijden ................................................................................................ 6 

Kalender ...................................................................................................................... 7 

 

 Van de directie 
Door alle commotie rond het Corona-virus zijn we weer eens extra gaan letten op het 
toiletgebruik van kinderen.  

Als het gaat om hygiëne is er zeker nog wel iets te winnen aan het gedrag en handelen 
van kinderen op een toilet en de manier van handen wassen. Wij geven dat, ook in de 
bovenbouw, komende weken extra aandacht en ik hoop dat u thuis de kinderen ook 
nog eens op het belang van het gebruik van toiletten zult attenderen. Als er immers 1 
kind al om 8.30 uur naast de “pot plast” hebben we daar de hele dag een vuil toilet, 
want de schoonmaak komt pas na afloop van de schooltijden. Als we met elkaar 
hierop letten, bereiken we niet alleen nu een betere hygiëne, maar ook in de toekomst 
op school en thuis. 

Onderwijsinhoudelijk hebben we over 2 weken een beoordeling over onze 
onderwijskwaliteit. Dit gebeurt vanuit het toezichtkader van de onderwijsinspectie door 
ons bestuur.  
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Er wordt vooral gekeken naar het didactisch handelen van de leerkracht en de manier 
waarop de leerkrachten en de school omgaat met kinderen die iets meer/minder 
nodig hebben aan instructie.  

Woensdag 25 maart zal dit plaatsvinden en mogelijk dat enkele ouders benaderd 
worden om met het bestuur in gesprek te gaan. Uiteraard kunt u zich ook bij mij melden 
om die dag een half uurtje enkele vragen te beantwoorden.  
(ronald.pieck@obspassepartout.nl)   

Concept vakantierooster schooljaar 2020-2021 
 
Hierbij het concept vakantierooster voor volgend schooljaar. Aan het begin van het schooljaar 
wordt dit rooster met studiedagen definitief en staat het op de schoolkalender in Parro.  

omschrijving begin  eind  
herfstvakantie 19-10-20  23-10-2020  
Kerstvakantie 21-12-20  1-1-2021  
Voorjaarsvakantie 22-02-21  26-2-2021  
Paasvakantie 2-04-21  5-4-2021  
Koningsdag(week) 27-4-21  30-4-21  
Meivakantie 3-05-21  14-5-2021  
Pinksteren 24-05-21  24-05-21  

     
Zomervakantie 19-07-20  27-8-2020  
     
Studiedagen: losse dagen 2-10    
Studiedagen aan vakantie gekoppeld. 26-10 19-2 1-4 26-4 

 

Met dit rooster hebben de kinderen 3 weken vrij in mei.   
Uiteraard is dit conform de richtlijnen van FOKOR en met instemming van de MR.  
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Nieuws uit de MR 
 
In het kader van het geregeld ouders op de hoogte houden wil de 
Medezeggenschapsraad (MR) u weer inlichten over onze activiteiten. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Ieder schoolbestuur dient op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (de 
WMS) over een MR te beschikken. De MR bestaat uit een oudergeleding en een 
personeelsgeleding.  
Bij Passe-Partout bestaat de MR uit: 
 4 ouders, waarvan één de voorzittersrol vervult en  
 4 personeelsleden van de school, waarvan één de secretarisrol vervult.  
 
Sinds kort is de MR weer volledig aangevuld met ouders en personeelsleden. U kunt zich 
uiteraard altijd aanmelden, waarna u op een wachtlijst wordt geplaatst en 
uitgenodigd wordt als er weer ruimte is in de MR. 
 
Werkzaamheden MR 
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en verricht o.a. de 
volgende werkzaamheden: 
 Overleggen met de directie over schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs,  

veiligheid op school, vakanties, vrije dagen. 
 Meepraten over alles wat in en rondom de school gebeurd 
 Het instemmen met beleidszaken en beleidsaanpassingen (zoals schoolplan,  

schoolreglement, etc.) 
 Het adviseren van de directie over schoolzaken 
 Het initiatief nemen in de vorm van een voorstel om het huidige schoolbeleid  

te verbeteren of nieuw beleid te maken. 
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Wanneer MR inschakelen? 
U kunt de MR voor veel zaken inschakelen. In onderstaande opsomming beperken wij 
ons nu tot enkele zaken:  
 Bij zaken waarbij het school- en leerklimaat aan het veranderen is. 
 Bij zaken waarbij de veiligheid op school in het geding is. 
 Bij zaken over het schoolplan die mogelijk aangepast of opgepakt moeten worden 
 Bij zaken over de communicatie van de school naar ouders 
 Bij zaken waarbij u zelf voorstellen heeft om het onderwijs te verbeteren. 
 
Hoe MR te bereiken? 
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u de MR op de volgende manieren 
bereiken:  
 U kunt een email sturen naar het emailadres: MR@obspassepartout.nl. 
 Spreek één van de huidige MR leden aan. 
 

Nieuws uit de Ouderraad 
Onze 2e goede doelen actie gaat bijna van start! 

Ook dit jaar gaan we prikkadootjes voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam 
inzamelen.  

De actie loopt van maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart. 

In iedere klas staat vanaf maandag 23 maart een doos die de leerlingen kunnen vullen 
met prikkadootjes. Het geven van prikkadootjes is geheel vrijwillig al geldt natuurlijk wel 
hoe meer we inzamelen hoe leuker. 

Wat zijn prikkadootjes? 

Kinderen die in het Sophia Kinderziekenhuis een prik, bloedafname of andere 
vervelende kleine ingreep of onderzoek moet ondergaan, mogen na afloop van zo’n 
onderzoek een klein cadeautje uitzoeken.  
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Het Sophia Kinderziekenhuis kan altijd nieuwe prikkadootjes gebruiken en was vorig 
heel erg blij met alle prikkadootjes die wij hadden ingezameld. 

Ideeën voor prikkadootjes zijn gummetjes, stuiterballen, belleblaas, pennen, 
notitieblokjes, sleutelhangers, etc. 

De enige voorwaarde betreft de hygiëne: 

- Alle cadeautjes moeten nieuw zijn en bij voorkeur nog in de originele verpakking 
- Alle cadeautjes mogen niet ingepakt zijn in cadeaupapier, men moet kunnen zien  

wat erin zit 
- Snoep mag niet gegeven worden 

De actie loopt 1 week en daarna zullen de cadeautjes 
overhandigd worden aan het Sophia Kinderziekenhuis. We 
hopen dat we net zo succesvolle actie hebben als vorig jaar. 
Alvast reuze bedankt voor jullie bijdrage. 

Namens de ouderraad,   

Brigitte en Isabel  

Schoolfotograaf 
 
Op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april a.s. komt de schoolfotograaf langs 
op school. Alle foto’s zullen gemaakt worden op KC 2, dit jaar onder schooltijd. 
De leerkrachten krijgen de planning waarop staat welke klas op welke dag aan de 
beurt is. Voor degene die rekening willen houden met de kledingkeuze: zowel de 
individuele als de klassenfoto heeft een grijze achtergrond. 
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Ook dit jaar zal er na schooltijd op KC2 de gelegenheid zijn om broer-zus foto’s te laten 
maken. Dit is mogelijk woensdag 15 april en donderdag 16 april. 
Via onderstaande link kunt u uw kinderen aanmelden hiervoor. 
Inschrijving broer/zus foto 2020 
 
Inschrijving voor de broer/zus foto is mogelijk tot 22 maart a.s. 
Wij hopen dat alle kinderen ook dit jaar weer leuk op de foto staan, wij gaan onze 
uiterste best hiervoor doen! 
 
José en Charity, Werkgroep 5 Ouderraad 
 

Aanvang schooltijden 
 

Wij starten de lessen om 8.15 uur en u wordt dringend verzocht om dan zo snel mogelijk 
via de uitgang het pand te verlaten. Wilt u de leerkracht spreken, maak dan via Parro 
een afspraak! Hiermee bevorderen we ook de effectieve lestijden doordat we bij 
aanvang van school de focus van de kinderen meteen kunnen leggen op de 
leerhouding. 

Kinderen die te laat binnen zijn worden genoteerd en volgens het protocol van 
leerplicht aangemeld indien dit frequent voorkomt.  

 

10 

https://forms.gle/5vLKJpA4f76PcZJc7
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fentreeaanhetwerk.nl%2Fomgangsvormen%2Fop-tijd-komen%2F&psig=AOvVaw3plPG3y4Cc2MBf3sw4rAwm&ust=1583400800185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiulOvBgOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

Kalender 
 

De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. Alle vakanties en vrije dagen 
staan erin. In die kalender zal de leerkracht ook eventuele uitstapjes en bijzondere 
gebeurtenissen bijhouden voor de groep van uw kind. De schoolkalender en de 
kalender voor de groep van uw kind is in Parro samengevoegd in 1 kalender.  

Onderstaand de schoolkalender voor de maand maart.  
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