
 

 

Ouderinfo schooljaar 2019-2020,10 juli 2020 

Van de directie 
Nog één week te gaan en dan is het vakantie. Een welverdiende vakantie voor 

iedereen na een roerig en bijzonder schooljaar. In deze nieuwsbrief informeren we u 

over een aantal belangrijke zaken en besteden we ook, namens alle ouders, aandacht 

aan het vertrek van Ronald Pieck.  

Ikzelf ben nu vijf weken op Passe Partout en heb in deze weken heel veel informatie 

over de school tot me genomen. Ik heb kennisgemaakt met de kinderen, met de 

teamleden gesproken en hier en daar ook al verschillende ouders gesproken. Meer en 

meer krijg ik een beeld van deze mooie school. Wat een sterk en enthousiast team, 

wat een leuke kinderen en wat een betrokken ouders! Ik heb heel veel zin om de 

komende jaren verder te bouwen aan deze school met al haar kwaliteiten en kansen.  

Voor nu wens ik u een heerlijke zomervakantie toe. Tot in het nieuwe schooljaar! 

Noortje van de Laar 

Directeur 

  

Dankwoord aan Ronald Pieck, directeur OBS Passe Partout 2009-

2020 
Beste Ronald Pieck, 

In de ouderinfo van 25 mei jl., hebben we jouw terugblik op de afgelopen jaren mogen 

lezen, 



 

 

Een periode van ruim 10 jaar, waarin jij je als directeur van OBS Passe-Partout hebt 

ingezet, 

Je was altijd aanwezig, 

Altijd zichtbaar en bereikbaar, 

vol inzet en goede moed, 

Krachtig en energievol in alles wat je doet, 

Zelfs nu je laatste weken zijn aangebroken, is dat niet anders, 

Wij kijken terug op een periode waarin je de school hebt laten groeien, 

Verder hebt laten ontwikkelen en laten bloeien, 

Van early bird naar tweetalig, 

Van Leonardo naar Da Vinci, 

De pijlers waarmee je de school op de kaart hebt gezet, 

Binnen de wijk, maar inmiddels ook tot ver daarbuiten, 

Onder jouw hoede is de school zelfs in de running geweest voor het predicaat excellent 

onderwijs, 

Op het nippertje niet behaald, maar ‘jouw' school behoort wel tot een van de betere 

onderwijsinstellingen, 

In moeilijke periodes waarin het onderwijs onder druk staat, 

Heb je alsnog de beste leerkrachten binnen gehaald, 

Een lerarenteam waarbij het kind voor gaat, 



 

 

En dat zich inzet voor het beste resultaat, 

Ook de uitdaging m.b.t. de huisvesting heb je met beide handen beetgepakt, 

Een uitbreiding buiten de wijk accepteerde je niet, 

En een verdeling over meer dan 2 locaties was voor jou ook onbespreekbaar, 

Het werd een locatie aan het strand, 

Een gebouw voor ‘jouw' leerlingen alleen, 

Wat heb je hier hard voor gestreden, 

Al die jaren stonden de school en onze kinderen altijd op 1, 

Eenvoudig is het vast niet altijd geweest, 

Verschillende meningen en opinies, 

Je kunt niet iedereen tevredenstellen, 

Maar ook daar dealde je mee, 

En deinsde je niet voor terug, 

Ronald Bedankt, 

Bedankt voor al je goede zorgen, 

Voor je jarenlange inzet, moed en kracht, 

We willen je hiervoor bedanken, 

Vanuit het diepste van ons hart! 



 

 

We wensen je heel veel succes in je verdere loopbaan. Maar als je je met net zoveel 

overgave inzet als je voor ons al die jaren hebt gedaan, dan komt dat meer dan goed! 

Hartelijke groet, 

Ouders & Kinderen 

OBS Passe Partout 

 

Schooltijden 
De verwachting is dat de 1,5 maatregel ook in het najaar van kracht blijft en misschien 

zelfs langer. We hebben daarom, na overleg met de MR, gekozen voor een 

voortzetting van de huidige schooltijden tot ieder geval de kerstvakantie. 

Tot de kerstvakantie blijven onze schooltijden van 8.00 uur tot 14.00 uur. Op 

woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur.  

Het is belangrijk dat er zo min mogelijk onderwijstijd verloren gaat. Dit betekent dat na 

de zomervakantie de leerkrachten op KC2 om 7.50 uur op het plein staan om de 

kinderen te ontvangen. Om 7.55 uur gaat elke groep naar binnen, zodat we om 8.00 

uur kunnen starten met de les.  

 

In het najaar gaan we bekijken of de schooltijden na de kerstvakantie weer terug naar 

het oude gaan of niet. Structureel aanpassen van de schooltijden is (nog) niet aan de 

orde.  

Dit betekent ook dat we tot de kerstvakantie geen ouders toelaten tot de school bij het 

brengen en halen. We blijven u als ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs, 



 

 

door regelmatig berichten, foto's, filmpjes via Parro te delen. Waar mogelijk zullen we 

later in het jaar inloopochtenden en/of kijklessen organiseren.  

 

BSO Bijdehand en BSO Zus en Zo zijn inmiddels van deze beslissing op de hoogte.  

Oudervragenlijst  
De vragenlijst over de Corona-periode is door 200 ouders ingevuld. Fijn dat de respons 

groot was. Van deze ouders geeft 37% aan blij te zijn met de aangepaste schooltijden. 

Ook 37% geeft aan hier neutraal in te staan. En 26% geeft aan graag terug te willen 

naar de oude tijden. 

Verder geeft 68% aan (erg) tevreden te zijn met de manier waarop Passe Partout met 

de Corona-maatregelen en de gedeeltelijke schoolsluiting is omgegaan. 27% van de 

ouders staat hier neutraal in en 5% is er ontevreden over.  

Het thuisonderwijs is door 41% van de ouders positief ervaren. 28% staat hier neutraal 

in en 32% van de ouders vond het thuiswerken moeizaam verlopen. 

Dank voor het invullen. Wij nemen de gegeven feedback mee in de beslissingen die 

worden genomen bij een eventuele volgende schoolsluiting. 

Vanuit de ouderraad 
Met nog maar de laatste schooldagen op de kalender gaan wij dit bijzondere 

schooljaar bijna afsluiten. Vele activiteiten konden dit jaar helaas niet doorgaan. Om 

deze reden hebben wij als ouderraad voor alle kinderen van onze school een Bol.com 

cadeaubon gekocht als kleine attentie. Dit kan zeker niet de activiteiten vervangen 

maar wij wilden dit jaar niet met lege handen eindigen. 

Naast onze kinderen wilden wij ook onze docenten bedanken voor dit aparte 

schooljaar. Dit zullen wij doen door iedereen van het team een Merci aan te bieden 



 

 

namens alle kinderen en ouders (ouderraad). 

 

Rest ons nog iedereen een fijne zomervakantie te wensen en zien jullie graag het 

volgende schooljaar terug. 

De Ouderraad 

Gevraagd: fietsen voor de school 
Het gebeurt regelmatig dat een leerkracht naar de andere locatie moet fietsen met 

een groep kinderen uit de bovenbouw. Hiervoor zijn wij op zoek naar een (oude) fiets. 

Heeft u er thuis een in de weg staan en denkt u eraan om deze weg te doen? Wij zijn 

er erg blij mee! U kunt dit doorgeven via directienes@obspasseparpout.nl 

Alvast bedankt! 

mailto:directienes@obspassepartpout.nl
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