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Van de directie 
 

Preparations for the next school year are 

in full swing and that means that we will 

know next month how many groups we 

can make based on the available funds. 

Due to the fall in the number of students 

on October 1, it means that at least in 

grade 3 we only have 2 groups, instead of 

3 and that we will also start with a group 

less in groups 1/2. We will provide all 

information about the following school 

year after the May holiday. 

Only the teachers' occupation only comes at the end of June, because they first have to 

talk to teachers about their duties. 

 

Lessen ICT 
 
Samen met  de klassenouder van groep 5a zijn we in de klassen 5 begonnen met 

computerlessen. 

Deze lessen staan uiteraard in het teken van schoolwerkzaamheden als het maken van 

een werkstuk of presentatie maken en informatie zoeken op internet, maar daarnaast 

besteden we ook aandacht aan de bredere betekenis en invloed van ICT.  

Deze lessen worden altijd op dinsdag gegeven. 

De kinderen gaan in kleine groepjes aan de slag met laptops in de klas. Op deze laptops 

staan de bekende Office programma's zoals Word en PowerPoint, maar er staan ook 

programma's op het rooster om afbeeldingen en zelfs video te bewerken. 

Hiervoor proberen we zo veel mogelijk software te gebruiken die vrij verkrijgbaar zijn, 

zodat kinderen die het leuk vinden ook thuis hiermee verder kunnen zonder kosten te 

moeten maken.  

Indien u thuis niet over Office beschikt kunnen we in voorkomende gevallen leerlingen 

ook toegang geven tot de online Office versie, maar die is beperkt in de mogelijkheden. 

In de toekomst zullen we deze lessen ook over andere groepen uitbreiden, maar het is de 

bedoeling om elk jaar de kinderen uit de groepen 5 meer digitale geletterdheid mee te 

gaan geven dan nu het geval is, zodat ze in de bovenbouw dit beter kunnen toepassen 

bij het maken van werkstukken en presentaties.  

 

 
 

Deze periode op de kalender: 

 
3-4  Grote Rekendag 

3-4/4-4/5-4 Schoolfotograaf 

11-4 Sportdag/Koningsspelen 

12-4 Sportdag/Koningsspelen 

 

Volgende ouderinfo is op 12 april 2019. 
 
Voor meer data zie: 

http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25 

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/itservicesbest.nl/wp-content/uploads/2016/02/image-2-e1455642460626.jpeg&imgrefurl=http://itservicesbest.nl/computerles/&docid=JA_p7GdUOLCTBM&tbnid=avsIeKNal-xXNM:&vet=10ahUKEwjzzdf6nKThAhXDYVAKHbexD9gQMwhiKBQwFA..i&w=330&h=238&bih=619&biw=1366&q=computer%20les&ved=0ahUKEwjzzdf6nKThAhXDYVAKHbexD9gQMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25
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Uit de groepen 

Groep 1/2 geel mag een bijzondere 

metamorfose meemaken van dichtbij: de rups 

die in een vlinder verandert! 

We hadden 5 rupsen, die heel veel aten, heel 

groot en harig werden en nu in een kokon zitten. 

We zitten met smart te wachten tot ze als 

vlinders uit de kokon komen.  

Behalve rupsen hebben we ook regenwormen en 

mieren van dichtbij kunnen bekijken. 

 
Schoolfotograaf  
 

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 april a.s. komt de schoolfotograaf langs op 

school. 

Alle foto’s worden dit jaar onder schooltijd op KC 2 gemaakt. De leerkrachten hebben de 
planning met welke klas op welke dag aan de beurt is. 

Voor diegene die rekening willen houden met de kledingkeuze: zowel de individuele als 

de klassenfoto hebben een witte achtergrond. 

Ook dit jaar is er weer na schooltijd op KC2 de gelegenheid om broer-zus foto’s te laten 
maken, het inschrijfformulier is reeds verstuurd 

Wij hopen dat alle kinderen ook dit jaar weer leuk op de foto staan, wij gaan onze 

uiterste best hiervoor doen! 

 

José, Kim en Charity 
Werkgroep 5 Ouderraad. 
 

Ouderraad/klassenuitje 

 

Wie wil dat nou niet, voor 1 dag de circusartiest zijn? 

Op woensdag 17 april a.s. gaan de groepen 1/2 oranje en geel 

in het kader van het klassenuitje onder schooltijd het circus 

Rotje Knor bezoeken. Hier mogen de kinderen zelf de 

circusstunts uitproberen. Wij gaan er met de kinderen in ieder 

geval een onvergetelijke dag van maken en zullen na ons uitje 

vertellen over ons circusavontuur. 

 

Grote Rekendag  
 

Op 3 april is er door de hele school extra aandacht voor rekenen.  

Wij organiseren dan voor de kinderen een “Grote Rekendag”. Op meer scholen wordt er 

aandacht besteed op deze dag aan rekenen.   

Rekenen komt dan niet alleen terug in sommetjes, maar op verschillende manier wordt 

er gerekend. Rekenen is ook leuk en dat zullen de kinderen gaan ervaren.  

 
Jaarplan  
 

Op donderdagavond 18 april bespreekt de directie met personeel en ouders het jaarplan 

voor het komende schooljaar. 

http://www.obspassepartout.nl/
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Afgelopen jaren hebben we met een groep ouders en teamleden intensief gesproken over 

de doelen voor het schooljaar.  

Hieruit bleek veel betrokkenheid bij ons beleid.  

Dat willen we graag continueren en daarom wederom een avond. Wie zich nu al wil 

aanmelden kan dat bij ronald.pieck@obspassepartout.nl doen. Wij sturen dan het 

concept jaarplan met de nodige documenten toe. 

We jhopen op een groep ouders die net als vorig jaar 

willen meedenken met de school.    

 

 

 Koningsspelen 2019 

 

Op donderdag 11 april en vrijdag 12 april a.s. organiseren wij voor de hele school de 

Koningsspelen. Sport, spel en bewegen vormen weer het hart van deze vrolijke en 

sportieve dagen. 

 

I.v.m. het aantal groepen en de beperkte beschikbare ruimte, hebben wij besloten om de 

Koningsspelen over twee dagen te verdelen. 

Donderdag 11 april: Groep 3 t/m 5 (09.00 uur - 13.45 uur). 

Vrijdag 12 april:  Groep 1/2 Blauw en Geel: 09.00 uur - 11.00 uur 

Groep 1/2 Groen, Oranje en Rood: 11.00 uur - 13.00 uur. 

Vrijdag 12 april:  Groep 6 t/m 8 (08.30 uur - 13.30 uur). 

 

Voor groep 1/2 vinden de Koningsspelen plaats op het kleuterplein op KC2. 

Voor groep 3 t/m 8 zal dit zijn in de gymzaal en op het hockeyveld achter de gymzaal op 

KC2. 

 

Het is handig om uw kind sportieve kleding en goed schoeisel aan te laten trekken. Pas 

de kleding van uw kind aan op de weersvoorspellingen. 

Ook krijgen sportende en spelende kinderen snel trek en dorst, vergeet daarom niet hun 

pauzehapjes en drinken mee te geven. Net als op reguliere schooldagen zijn er ook op 

deze dagen twee pauzemomenten (korte pauze en lunchpauze). 

De kinderen mogen op de betreffende dag allemaal in het oranje gekleed naar school toe 

komen. 

Alle groepen beginnen en eindigen deze dag op hun eigen locatie. 

 

Mocht u alvast de Koningsdans met uw kind willen oefenen, dan kunt u deze vinden via 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 

 

Als u naar de verrichtingen van uw kind wilt komen kijken, bent u van harte welkom om 

dit vanaf “de zijlijn” (buiten de hekken) te aanschouwen. 
 

We gaan er twee gezellige dagen van maken! 

 

http://www.obspassepartout.nl/
mailto:ronald.pieck@obspassepartout.nl
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.qliqprimair.nl/de-korenaar/wp-content/uploads/sites/7/2015/05/jaarplan.jpg&imgrefurl=http://www.qliqprimair.nl/de-korenaar/jaarplan/&docid=wH5S47MpbIpMPM&tbnid=WG9zGwsWNLMV0M:&vet=10ahUKEwjoz9KH96HhAhXRxqQKHes6ChkQMwhgKBYwFg..i&w=240&h=160&bih=619&biw=1366&q=jaarplan&ved=0ahUKEwjoz9KH96HhAhXRxqQKHes6ChkQMwhgKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Werkgroep Vieringen 4 
 

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.reinaerde.nl/media/285214/koningsspelen.jpg&imgrefurl=https://www.reinaerde.nl/home/organisatie/vrijetijdsbesteding/activiteiten-in-woudenberg-(regio)/koningsspelen/&docid=zJ79FzgXDB0EgM&tbnid=OXofdet4X3GTBM:&vet=10ahUKEwiy44v9sKLhAhVS-aQKHRB3COgQMwhmKBgwGA..i&w=347&h=350&bih=619&biw=1366&q=koningsspelen&ved=0ahUKEwiy44v9sKLhAhVS-aQKHRB3COgQMwhmKBgwGA&iact=mrc&uact=8

