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Van de directie 
 

Het belangrijkste gespreksonderwerp van afgelopen tijd is om de doorgaande 

lijn te blijven bewaken ook als er een nieuwe directeur aangesteld wordt.  

Veel inhoudelijke afspraken zijn wel duidelijk beschreven, maar moeten herijkt 

worden en getoetst bij de teamleden of de afspraak nog duidelijk en relevant 

is. Vooral lezen en rekenen en de aanpak op die vakgebieden vraagt om 

aandacht.  

Daarbij speelt het leerkrachtentekort een grote rol, omdat wij alle beschikbare 

mankracht hebben ingezet in groepen en 1 vacature niet kunnen invullen.  
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Van de MR 

Op maandag 4 november heeft een vergadering van de MR plaatsgevonden. Hierin 

heeft de MR ingestemd met het schoolplan 2020 -2024 en de begroting van de Stichting 

Oudergelden voor dit schooljaar. 

Verder is het vertrek van Ronald en de werving van een nieuwe directeur aan de orde 

geweest. De MR vaardigt een ouder en een leerkracht af die zullen plaatsnemen in de 

benoemingsadvies commissie (BAC) die de selectiegesprekken met de kandidaten zal 

gaan houden. 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 11 december 2019 om 19.30 uur. 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar mr@obspassepartout.nl 

Voorleeswedstijd 
 

De groepen 4 hebben een voorleeswedstrijd gedaan in de 

Kinderboekenweek. 

De uiteindelijke winnaar is Thijs uit groep 4A. Van harte Thijs! 
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Sinterklaas 
 

In Parro kunt u alle activiteiten voor de groep over Sinterklaas lezen.  

Wat betreft de “Pietendiscussie” heeft de school hetzelfde standpunt als het bestuur,  

BOOR, nl. dat wij de landelijke ontwikkelingen volgen. Wij discrimineren niet en onthouden 

ons van uitingen en gedragingen die mogelijk discriminerend kunnen werken. Dat geldt 

niet alleen voor de “Sinterklaastijd, maar het hele jaar door.  

Iedereen, ongeacht huidskleur, geaardheid en culturele achtergrond is welkom op onze 

school en wij respecteren dat. 

Uit de groepen over het thema 
 

Bij de kleuters is vorige week het thema podiumkunst van 

start gegaan met een toneelstuk uitgevoerd door de 

onderbouw leerkrachten.  

In de klassen zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan 

met optredens verzinnen, iets presenteren aan anderen.  

De poppenkast is ook erg populair bij de kinderen. Kinderen laten aan elkaar 

een poppenkastvoorstelling zien.  

Op vrijdag 15 november hebben de kinderen in groep 1/2 oranje koekjes 

gebakken. Groep 1 heeft aan de hand van een naamkaartje zijn/haar 

eigen naam uit het deeg gedrukt, groep 2 moest dit zonder naamkaartje 

proberen. Het eindresultaat mochten de kinderen mee naar huis nemen, 

zodat ze het konden laten zien en natuurlijk op konden eten. Hierbij een 

foto van het eindresultaat. 
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English 
 

We have started a mini-library for all parents and teachers who enjoy 

reading in English, or wants to read more English. The library is located at 

KC5  in the entrance hall. 

Please feel free to come and nose around in our mini-library. The books 

are there for your enjoyment. Please do return the book after you read it, 

so that other booklovers can enjoy the book as well. We wish you many 

hours of reading pleasure! 

If you appreciate this concept, and you have some English books 

covered in dust, you are welcome to share them too.  

Voortgezet onderwijs 
 

Groep 8 had vandaag hun eerste VO bezoek!  

Zij bezochten het IJsselcollege. Een mooi nieuw pand en alle niveaus onder 1 

dak! De kinderen hebben verschillende lessen gevolgd, o.a. geschiedenis, 

biologie, muziek en wiskunde.  

Een leuke, best nog wat spannende ervaring!! In december worden we 

verwacht bij Thorbecke NK! 
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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 december.  

December 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

2 3 4 5 

Sinterklaas 

6 7 8 
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10 11 
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13 

Ouderinfo  

 

14 15 

16 

 

17 18 

 

19 

Kerstdiner 

20 

Start 

kerstvakantie 

om 12.00 uur  
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kerstvakantie 
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kerstvakantie 
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kerstvakantie 
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kerstvakantie 
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kerstvakantie 
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kerstvakantie 

29  

kerstvakantie 
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kerstvakantie 
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kerstvakantie 
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