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Nieuwe directeur 
 

In de loop van het voorjaar van 2020 zal ik vertrekken als 

directeur van onze mooie school.  

Op dit moment is het bestuur bezig met de sollicitatieprocedure 

voor de werving van een goede opvolger. 

De school en de kinderen liggen me na aan het hart en ik vind 

het belangrijk om de opvolger in te werken en te zorgen voor 

een naadloze overgang van de leiding van de school.  
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Aansluiting met VO 
 

Eva en Marloes (groep 8) hebben deelgenomen aan een inspiratielunch bij het 

Comeniuscollege in Nieuwerkerk, waarbij collega’s uit het primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs samen praten over hoe we een nog betere overgang 

tussen deze onderwijsvormen kunnen realiseren.  Een bijeenkomst die zeker 

voor herhaling vatbaar is. 

 

 

Van de MR 
 
Graag laten wij u weten dat Katy Tang is gekozen tot lid van de medezeggenschapsraad. 

Via de MR van de school hebben ouders en medewerkers invloed op het schoolbeleid.  
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De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het 

schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling 

van het personeel. 

 

De MR van onze school heeft 8 leden (4 ouders en 4 medewerkers): 

 

Lionel Amstelveen; Ineke Brussee; Connie van Donselaar; Nicky Houweling; Rachel van 

Knippenberg; Frouwke Siebeling; Tjeerd Visser; en de onlangs gekozen Katy Tang. 

 

De MR vergadert 8 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare 

vergaderingen bij te wonen. 

De data van de vergaderingen zijn binnenkort te vinden in de agenda in Parro. 

 

Als u contact wilt opnemen met de MR kan dat via: mr@obspassepartout.nl  

 

De MR vraagt voor onze stichting oudergelden.   
 

De stichting oudergelden, die alle bijdragen van ouders beheert, voorstellen 

doet voor een begroting en de exploitatierekening bijhoudt zoekt nieuwe 

mensen die hier lid van willen zijn.  

Het vraagt niet veel tijd, maar meer controle op uitgaven en het opstellen van 

de jaarrekening en begroting. Deze wordt voorgelegd aan de MR, omdat die 

statutair hier een akkoord op dient te geven.  

Wilt u meer weten en/of wilt u voor ons iets betekenen? Geef u dan op via 

mr@obspassepartout.nl  
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Kalender 
 

De kalender van de school kunt in Parro 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 samengevoegd in 1 kalender.  

Onderstaand de schoolkalender voor de maand november.  

November 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

    1 2 3 

4  

MR 

vergadering 

5 6 

Landelijke 

stakingsdag 

7 

Start thema 

Kunst en zo 

8  

Zien rapport 

mee 

9 10 

11 

Rapport-

gesprekken 

Zien! 

12 13  

 

14 15 

Ouderinfo  

16 17 

18 19 20 21 

 

22 23 24 

25 26 27 28 

 

29  

Ouderinfo 

 

30  

30       
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