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Van de directie 
 

Wij zijn het jaar goed begonnen! 

Er is veel tijd gestoken in de “gouden weken”. Dat betekent dat we de eerste 

weken vooral op pedagogisch gebied de norm neerzetten in de klas en 

vervolgens als de stormfase( vroeger zeiden we: Het gaat stormen”) komt we 

gedrag, houding en inzet kunnen spiegelen. Hiervoor gebruiken wij 

“Groepsplan gedrag” van Cees van Overveld. Afgelopen voorjaar zijn al 

enkele collega’s naar zijn lezing geweest en komend voorjaar zullen er nog 

meer collega’s zijn de geïnspireerd worden als ze de lezing volgen. 

Zelf heb ik met het team elke meeting dit schooljaar tot op heden een 

teambuildingsactiviteit gedaan, die de collega’s ook in de klas kunnen doen. 

Juist om te benadrukken dat we goed moeten starten.  

Juf Connie, juf Jacqueline en juf Nicky helpen alle leerkrachten met de 

verrijkingsmappen, de handelingsplannen en het klassenmanagement in deze 

eerste weken. Tenslotte hebben we tot aan de herfstvakantie een 

begeleidingsteam van BOOR in huis die alle teamleden helpen en tips geven. 

Dit om  alle leerkrachten maximale steun te geven, want zij zijn tenslotte 

degenen die het met uw kind moeten gaan doen. 

Verder zijn we afgelopen week gestart met het thema ‘Wereld enzo’. De 

opening van het thema was leuk en inspirerend en daarmee zetten we de 

eerste stappen naar een mooi en goed schooljaar.  

Mocht u vragen hebben of is er een probleem, aarzel niet en maak een 

afspraak met me! (ronald.pieck@obspassepartout.nl of 0620409400 
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AVG en Privacy 
 

Wij kregen vanuit het bestuur bericht dat we niet meer jaarlijks de voorkeuren 

van u voor het delen van beeldmateriaal in het kader van de privacy-

wetgeving hoeven na te vragen.  De opgegeven voorkeuren bij aanmelding 

worden jaarlijks aangehouden, tenzij u die voorkeuren intrekt. Dit doet u in 

Parro, omdat dit gekoppeld is aan ons administratiesysteem en de instellingen 

automatisch worden opgeslagen. 

In Parro kunt u uw voorkeuren aangeven door: 

- Ga naar het 4e tabblad: instellingen 

- Tik op profiel en scroll naar het kopje “mijn kinderen” 

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.  

Wilt u meer weten over Parro: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 

Komende maand zullen we ook de toegang in het ouderportaal mogelijk 

maken, zodat u ook zelf de van u bekende telefoonnummers, e-mailadressen 

e.d. kunt zien en wijzigen. Zo zijn we altijd van de juiste adresgegevens op de 

hoogte.  
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Thema: wereld enzo 
 

Voor het thema 'Wereld enzo' heeft de onderbouw gekozen zich te verdiepen 

in 'Verkeer'. Bij het openen van dit thema hebben de groepen een speurtocht 

gehouden in de wijk. (op de foto groep 4) 

In groep 1/2 oranje waren de kinderen al bezig met het maken van 

zebrapaden. Tijdens de speurtocht was het natuurlijk extra leuk om een 

zebrapad te zien. Verder gingen de kinderen ook op zoek naar voertuigen, 

fietspaden, verkeersborden, helikopter, voetgangers etc. De oranje groep 

heeft bijna alles van de kaart kunnen vinden, alleen zijn ze geen stoplicht, 

verkeersregelaar of trein tegengekomen. 

 

 

Kortom, de opening was leuk en leerzaam. En natuurlijk is het ook belangrijk om 

meer te weten te komen over het verkeer in de komende weken. 
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Informatieavond 
 

Op donderdag 26 september vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats.  

U krijgt dan informatie over  de school, de ouderbetrokkenheid en over het 

leerjaar van uw kind.  

We starten deze avond om 18.30 uur. Alle ouders van de groepen 1/2, 3 en 4 

kunnen dan in de klas van hun kind terecht voor informatie over het 

desbetreffende leerjaar en het reilen en zeilen in de klas.  

Om 19.30 uur verwachten wij alle ouders in de centrale hal voor de algemene 

informatie over de school.  

Om 20.00 uur kunnen alle ouders van kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 in de 

groep van hun kind terecht voor de informatie over die groepen en het 

desbetreffende leerjaar.  

Voor Engels en Da Vinci hebben we geen aparte informatie dit schooljaar, 

omdat het onderdeel moet zijn van het programma in de klassen.  Via Parro 

worden deze ouders  op de hoogte gehouden over Da Vinci en Columbus.  

Reserveert u deze avond! 
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Ouderraad 
 

VOORAANKONDIGING: 

Op 10 oktober is het boekenbal. De uitnodigingen voor de kinderen en ouders 

volgen snel. Wij hebben er nu al zin in. Reizen jullie met ons mee? 

Apart van deze nieuwsbrief is er nog een bericht over de sponsorloop van 27 

september. 
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Stemming oudergeleding medezeggenschapsraad 
 

Voor de zomervakantie hebben twee ouders zich aangemeld om zitting te 

nemen in de medezeggenschapsraad van onze school. Aangezien er één plek 

is vrijgekomen binnen de oudergeleding, zal er een stemming plaats moeten 

vinden. Deze stemming vindt plaats onder alle ouders van onze school. De 

ouder met de meeste stemmen komt in de medezeggenschapsraad.  

Hieronder stellen de twee ouders zich aan u voor. Via de link onderaan dit 

bericht kunt u uw stem uitbrengen.   

Even voorstellen: 

Ik ben Katy Tang (37 jaar), moeder van Owen (groep 1/2) en Will (2 jaar), 

getrouwd met Edward. 

In het dagelijks leven ben ik openbaar apotheker specialist. Ik ben 11 jaar 

werkzaam geweest in regio R’dam Zuid en sinds kort ben ik apotheker in 

Apotheek Zevenkamp en Charley Toorop. 

 

Mijn zoon is in april 2018 begonnen op de Passe-Partout, toen ben ik in 

de ouderraad gekomen. Door mee te helpen geeft mij het gevoel 

verbonden te zijn met de school. 

 

De belangrijkste reden om me verkiesbaar te stellen is het meedenken 

op een positief kritische manier over het beleid en de ontwikkeling van 

de school en het welzijn van de kinderen. 

Ik verwacht met mijn kennis, ervaring en maatschappelijke rol in deze wijk een 

nuttige bijdrage te leveren aan de MR. 

Door in gesprek te gaan met andere ouders, luisteren naar ieders mening, 

hoop ik de belangen van alle ouders en kinderen te mogen behartigen. 

2 



 

 

Met vriendelijke groeten,  

Katy Nam Wong Ching-Tang 

 

Hallo, mijn naam is Kadjel Kharag, ik ben 34 jaar, woonachtig in Nesselande en 

moeder van 2  kindjes van 4 en bijna 2 jaar. Mijn zoon is recentelijk gestart op 

school.  

Sinds enkele jaren ben ik een enthousiaste thuismoeder; echter het 

oppakken van mijn werkzaamheden als jurist staat weer op de 

korte termijn planning.  

Ik vind het belangrijk om actief betrokken te zijn bij de school waar 

mijn kind (en in de nabije toekomst ook mijn ander kind) naar toe 

gaat. Bovendien vind ik het erg leuk en lijkt het mij nuttig een kijkje te kunnen 

nemen achter de schermen en een bijdrage te kunnen leveren aan het 

schoolbeleid.  

 

 

In het formulier kunt u een keuze maken tussen beide kandidaten. U kunt het 

balletje aanvinken bij degene die u het meest geschikt geschiktst acht om 

zitting te nemen in de medezeggenschapsraad van onze school. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzEstY0KnEh1HJ6HYEl2setvor8hTF_

LmNirnKeIwu2tlkAw/viewform?usp=sf_link 

 

Alvast bedankt voor uw stemming!  

Vrijdag 20 september zal de uitslag vast staan.  

 

De medezeggenschapsraad 
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Kalender 
 

 

Oktober 2019 

Ma Di Wo Do Vr  Za Zo 

 1 Kijkdag 2 Kijkdag 3 Kijkdag 4 Studiedag ( 

kinderen vrij) 

5  6 

7 ouderweek 

DV/Columbus 

8 ouderweek 

DV/Columbus 

9 ouderweek 

DV/Columbus 

10 ouderweek 

DV/Columbus 

boekenbal 

11 ouderweek 

DV/Columbus 

12 ouderweek 

DV/Columbus 

13 ouderweek 

DV/Columbus 

14 

 

15 16 Afsluiting 

thema: de 

wereld enzo.. 

 

17 18 19 20 

21 

Herfstvakantie 

22 

Herfstvakantie 

23 

Herfstvakantie 

24 

Herfstvakantie 

 

25 

Herfstvakantie 

26 

Herftsvakantie 

27 

Herfstvakantie 

28 Studiedag ( 

kinderen vrij) 

29 30  
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In Parro kunt u de jaarkalender bekijken, waarin ook de bijzonderheden voor 

de groep van uw kind staan.  

 

De volgende ouderinfo versturen wij op vrijdag 27 september.   

1 

 

1 

 

2 


