
   

 

  

 

 
 
 
  

 

Jaargang 2018-2019  NIEUWSBRIEF 17   Dinsdag 14 mei  2019 

      

AGENDA 

Vrijdag 17 mei   Schoolfotograaf 

Maandag 20 mei t/m  Avondvierdaagse 

Vrijdag 24 mei 

 

Vrijdag 24 mei    Studiedag groep 1-2:  

Alle kinderen uit de groepen 0-1-2 VRIJ! 

Vrijdag 24 mei   LET OP! Groep 3 tot en met 8:  

12.00 uur START VAN DE VAKANTIE! 

     

Maandag 27 mei t/m 

Vrijdag 31 mei   VAKANTIE: alle kinderen vrij. 

 

A4-DAAGSE  

Een recordaantal van 118 leerlingen van De Pas doet 

volgende week mee met de Avondvierdaagse, super! 

Hieronder volgt wat praktische informatie.   

 

De vertrektijden op maandag t/m 

donderdag:                                                  

              

• 17.45 uur voor de 10 km lopers en 18.00 uur voor de 5 km lopers  

  

Vertrektijden op vrijdag:  

• 17.00 uur voor de 10 km lopers en 17.30 uur voor de 5 km lopers  

  

De vertrekpunten:  

• Maandag: atletiekbaan van ARGO aan de Bezelhorstweg  

• Dinsdag: het weiland achter Kasteel ‘De Kelder’ aan de 2e Loolaan  

• Woensdag: voetbalveld SVDW’75 aan de Badweg  

• Donderdag: het terrein vóór basisschool ’t Prisma, Willy Brandtplein 4  

• Vrijdag: De Bleek aan de Wijnbergseweg  

  

De pauzelocaties:  

• Maandag: op het terrein van de fam. Maalderink aan de Doetinchemseweg 86 in Zelhem  

• Dinsdag: het weiland van de heer Bloemen, Keppelseweg 348  

• Woensdag: camping Ooijmanhoeve aan de Ooijmanlaan  

• Donderdag: het terrein tegenover St. Martinuskerk aan de Wijnbergseweg  

• Vrijdag: het terrein van de fam. Van Bodengraven, Lubberslaan 18  

  

 



Op de woensdag loopt de Pas niet gezamenlijk, dit is onze rustdag. Die dag zijn we ook niet 

aanwezig op de pauzeplek. U mag natuurlijk die dag wel wandelen, maar dan dient u zelf voor wat 

drinken en tussendoortje te zorgen.   

  

Nog enkele aandachtspunten die helpen om als De Pas positief voor de dag te komen:  

• Ouders/verzorgers van de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren).  

• Per dag hebben we voor beide wandelafstanden een loopbegeleider die zorgt dat we op 

tijd gezamenlijk vertrekken bij start- en pauzelocatie.  

• Een snoepje onderweg is prima, een gezonde snack nog beter. Een onderling uitdeelfestijn 

van heel veel snoep vinden we geen goed idee.  

• We hebben nieuwe schoolshirts die voorafgaand aan de Avondvierdaagse op school aan de 

kinderen uitgereikt worden.  

  

Bij de intocht op vrijdag vanaf kasteel De Kelder lopen wij als school traditiegetrouw naar ons 

schoolplein voor de medaille uitreiking met een klein feestje inclusief een hapje en een drankje. Dit 

jaar willen we de intocht naar school extra opluisteren, door een ludieke lawaaimars. Elk kind mag 

volgende week vrijdag een instrument meenemen in de rugzak en deze vervolgens vrijdagmiddag 

vanaf kasteel De Kelder gebruiken voor de lawaaimars richting school.   

  

Wij kijken uit naar een mooie Avondvierdaagse en wensen iedereen alvast heel veel plezier!  

 

NIEUWE SCHOOLSHIRTS EN “OPHAALDAGEN SCHOOLSHIRTS” 

De oudervereniging heeft nieuwe schoolshirts gekocht. Veel oude shirts gingen kapot of werden niet 

ingeleverd waardoor er een tekort aan shirts was.  

 

Het nieuwe shirt blijft bij u thuis 

Als uw kind het shirt gedragen heeft tijdens een activiteit, blijft het shirt daarna bij u  thuis. Bij de 

eerste volgende activiteit kan uw kind het shirt weer aan. Aan het eind van het schooljaar (voor het 

eerst in juli 2020) levert u het shirt weer in op school. 

 

U mag het schoolshirt zelf thuis wassen 

Omdat het shirt bij u thuis blijft, kunt u het shirt ook zelf wassen. De shirts worden niet meer op school 

gewassen.  

 

Het shirt omruilen voor een maatje groter  

Op 2 (nog nader te plannen) momenten kunt u het shirt op school omruilen voor een maatje groter.  

 

Inleveren van het shirt 

Aan het eind van het schooljaar (voor het eerst in juli 2020) levert u het shirt weer in.  Als het shirt van 

uw kind kapot of kwijt is, betaalt u € 10,00 aan de oudervereniging. Er moet dan immers weer een 

nieuw shirt aangeschaft worden.  

 

Wanneer krijgt uw kind het schoolshirt? 

U kunt op donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei of maandag 20 mei in de hal van de school een nieuw 

shirt ophalen. U tekent op dat moment voor ontvangst van het shirt.  

De avondvierdaagse is de eerste activiteit waarbij het shirt gedragen wordt, indien uw kind 

meeloopt.  

 

De kinderen van groep 8 krijgen geen nieuw shirt mee. Zij hebben afgelopen week een eigen “oud 

model” Pas shirt ontvangen en mogen deze houden.  

 

 

  



SCHOOLFOTOGRAAF A.S. VRIJDAG 17 MEI 

Vrijdag 17 mei komt de schoolfotograaf in de gymzaal weer de jaarlijkse schoolfoto’s maken. Dit is 

altijd weer een speciaal moment en natuurlijk een mooie herinnering voor later.  

We kiezen dit jaar voor een lichtgrijze steigerhouten achtergrond.  

Om 14.15 wordt tevens de mogelijkheid geboden om een foto te maken met broer(s) en zussen, die 

hier niet op school zitten. U kunt zich dan met de kinderen om 14.15 uur melden bij de gymzaal. 

 

Een paar weken na het fotograferen ontvangt u een kaartje met uw persoonlijke inloggegevens 

waarmee u de foto’s kunt zien en bestellen.  Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat alleen ú de 

individuele foto’s van uw kind online kunt zien.  De groepsfoto’s kunnen echter worden gezien door 

alle ouders van de groep. Dit is natuurlijk nooit een probleem geweest maar de huidige 

privacywetgeving (AVG) stelt dat er vooraf toestemming nodig is wanneer foto’s van herkenbare 

personen worden gedeeld. Wij hebben u middels onze parro-app toestemming gevraagd om van 

uw kind samen met zijn/haar klasgenoten een groepsfoto te laten maken.  Middels deze app, kunt u 

via aanwezigheid aangeven of uw kind wel (aanwezig)/ niet (afwezig) op de groepsfoto mag. 

 

Dank voor uw medewerking! 

 

STAND VAN ZAKEN PLEIN en WEBSITE 

 

Voor de vakantie hebben we genoten van een fantastische sponsorloop. De kinderen hebben 

enorm hun best gedaan om geld in te zamelen voor ons nieuwe schoolplein. De precieze opbrengst 

van de sponsorloop is nog niet bekend, omdat we nog niet alle enveloppen met het geld 

ontvangen hebben, maar we kunnen in ieder geval vast verklappen dat het geld van de 

voorgaande acties en deze sponsorloop meer dan 5000,- heeft opgebracht! SUPER! 

 

Mocht uw kind de envelop met het opgehaalde sponsorgeld nog niet hebben ingeleverd, zou u dit 

dan z.s.m. willen doen, zodat we een eindopbrengst bekend kunnen maken? 

 

8 mei zijn de diverse “speelelementen” van het plein gepresenteerd aan 

het pleinteam en over 2 weken gaan we starten met de werkzaamheden. 

De komende weken zullen we ook via de website en in de halvan de 

school presenteren waar we samen aan bouwen en wellicht kunt u nog 

een helpende hand bieden? 

 

VERKEERSSITUATIE  

 

Het einde van de werkzaamheden aan de Terborgseweg is in 

zicht. Eind juni worden de werkzaamheden helemaal 

afgerond. Vanaf zaterdag 18 mei is de Terborgseweg weer 

geheel toegankelijk voor verkeer in twee richtingen.   

  

De kruisingen met de Melkweg en de Stationsstraat zijn vanaf 

zaterdag 18 mei weer open. Alleen de toegang naar het 

parkeerterrein ‘Wei van Ome Karel’, komend vanaf de 

Terborgseweg, is nog gedurende 1,5 week afgesloten. De Wei 

van Ome Karel is wel bereikbaar via de Prins Hendrikstraat. 

Winkels, bedrijven en woningen aan de Terborgseweg blijven 

gedurende de werkzaamheden bereikbaar.  

  

De laatste fase van het werk start op maandag 20 mei. Dit 

betreft het deel parallelweg en trottoirs tussen de Emmastraat 

en de Prins Hendrikstraat. De werkzaamheden worden in delen 

uitgevoerd om de overlast te minimaliseren. Er wordt gestart  

aan de zijde Prins Hendrikstraat zodat de aansluiting met de 

Wei van Ome Karel zo snel mogelijk weer bereikbaar is. 

 

 



Nieuws uit de groep! 
 

Uit de groep van juf Astrid. 

 

  

Het thema van deze periode heet “Samen Leven ”. We hebben met het lied van kinderen voor 

kinderen: “hallo wereld” en met onze vakantie verhalen de kinderen meegenomen naar de landen 

van de wereld.   

Deze week gaan we het hebben over de familie en het gezin. Het cijfer van de week is 13 en de 

letter van de week is de –oo-.                                                                

April is de maand van de kikkerdril en ook nu weer een bak 

gekregen, nu maar wachten.....  

De kikkervisjes worden goed verzorgd en nu is het wachten op 

de achterpootjes.   

Zal dat nog lukken voor de hemelvaartvakantie?   

Juf Nathalie heeft afscheid genomen en heeft het erg fijn 

gevonden op school en in de klassen.  

Sam uit groep 3&4a heeft een prentenboek voorgelezen  

over: ”Heb jij ook een mama?”    

De Koningsspelen waren een succes alleen de zon liet het 

afweten.  

De kinderen hebben een Palmpasenstok versierd en een 

optocht gelopen.  

Een week later hebben de kinderen genoten van een heerlijk paasontbijt.  

Mama’s herkennen jullie de tasjes? Zijn jullie goed verwend? De kinderen hebben die week erg hard 

gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Het getal van de week was 12. De kinderen hebben dit getal 

gesplitst, erbij opgaven gemaakt met de rekenstokken, groepjes van twee gemaakt en een slang 

gemaakt nadat ze buiten alle getallen hadden gevonden en op de juiste plek hadden gelegd.  

De letter van de week was de –ee- . Zoals gebruikelijk hebben we hier een liedje bij. Hebben we een 

streeploop-les en lopen we dus de letter voetje voor voetje. De gebruikelijke gehoorspelletjes, zoals 

in welk plaatje hoor je de klank, dat plaatje wordt gekleurd. Of wie kent er een woord met de –ee-.  

  
  
  
                    
  



                         
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Uit de groep van juf Femke en juf Jikke. 

 

Eind maart hebben jullie het laatste nieuws uit onze groep gelezen. We vertelden toen over het 

lezen, schrijven, spelling en rekenen in de groep. Daar zijn we nog steeds elke dag mee bezig. Ook 

worden we steeds meer bewust van wat we leren, wat we willen leren en met wie of wat je dat kan 

doen. De materialen, de weektaak, klasgenoten en de juffen helpen daarbij. Maar ook thuis kunnen 

jullie helpen. Hardop lezen is daarbij belangrijk want we willen zoveel mogelijk leeskilometers maken.  

Het maakt dan ook niet uit wat je leest als het maar bij het niveau van het kind past: 

informatieboeken, moppenboeken, kookboeken, leesboeken, strips of de krant. Het helpt kinderen 

allemaal om beter te lezen en samen is het ook nog heel gezellig.   

Mocht je dit op school met een groepje kinderen willen doen kan je je opgeven bij een van de 

juffen. We kijken dan samen naar een geschikte dag en tijd.   

 

 

We hebben tuinkers gezaaid, kikkervisjes in de klas, bekijken kriebelbeestjes en maken de tuinhuisjes 

met de vader van Rens af. De komende weken gaan we ook werken met een kalender en de tijd, 

verven we met verschillende materialen en knutselen we voor moederdag.   

Ook spelen we elke dag buiten en vorige week hebben Teun, Willem, Adriana, Aras en Ana Livia 

een mierenweg gemaakt. Zodat de mieren van hun buitenhuis naar hun buitenhuis kunnen lopen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 april was het Koningsdag. In de ochtend dansten we de Pasapas (die we hard hadden 

geoefend in de klas) en deden we met behulp van studenten en ouders allerlei spelletjes. Daarna 

hebben we in de klas een heerlijke lunch gegeten. En dat was niet het enige moment dat we samen 

hebben gegeten: het paasontbijt werd goed verzorgd en was heerlijk! We hadden zelfs een echte 

paashaas in de klas.   
 

 

 

Op donderdag hebben de kinderen altijd muziekles. Groep 4 

met juf Maya en de mondharmonica. Groep 3 met juf Angela. 

Op 25 april zongen ze het liedje ‘een wiebeltand in je mond’ 

maar dat werd een wiebeltand UIT je mond. Rens heeft Willem 

een handje geholpen en zo had Willem zijn tand eruit. Het is wel 

heel toevallig dat dit tijdens de muziekles gebeurde!  

  

 

 

 

 



Uit de groep van juf Rachelle en meester Hans. 

 

In 5/6a wordt wekelijks enorm hard gewerkt. Er wordt tegenwoordig gewerkt met blokken. Met een 

rekenblok en een spellingblok al bijna helemaal gevuld. Maar dat is uiteraard niet het enige waarmee 

wij de dagen vullen. Iedere week genieten wij weer van talloze mooie presentaties, wij genieten van 

de kosmische lezen, wij prachtige kringgesprekken, wij geven elkaar mooie en waardevolle 

complimenten en daarnaast worden we steeds creatiever en technischer van de technieklessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we tal van leuke activiteiten achter de rug. Te denken aan het Paasontbijt, 

Koningsspelen, tennisclinics en natuurlijk de sponsorloop voor het schoolplein. 

Nu is de laatste fase van het schooljaar gestart. Nog een kleine 10 weken en dan sluiten we het weer 

af. Het lijkt bijna niets meer maar we hebben nog genoeg op de planning! Uiteraard zitten daar nog 

enkele leuke activiteiten tussen, maar er zal ook nog gewoon enorm hard gewerkt moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uit de groepen 7/8 van juf Francisca, juf Angela en juf Lenneke. 

Cito toets  

We begonnen op dinsdag 16 april t/m woensdag 17 april. We begonnen met taal 1; veel kinderen 

vonden deze toets meevallen. Daarna gingen we door naar rekenen 1 en zo ging het de dag door. 

De 2e dag hadden we 1x rekenen 3x taal. Taal was best wel moeilijk je moest steeds terug/goed 

lezen. Rekenen moest je ook goed gaan lezen en het was ook best wel moeilijk. Al met al viel het 

best mee. Donderdag 9 mei kregen we de uitslagen wat we hebben gescoord van de Cito toets. 

Iedereen was wel tevreden met zijn score, volgens mij is iedereen wel omhoog gegaan met haar/zijn 

niveau.  

De Cito 2019  

Voordat we de echte cito deden hadden we natuurlijk 

voorbereiding. Bij ons op school hebben we klassen van groep 7-8. 

Bij de cito om te oefenen gingen de groepen 8 samen in een klas 

zitten dan konden we makkelijker oefenen Als oefening deden we 

de cito van 2 jaar geleden voor een week lang het was best wel 

zwaar maar het was het waard Na die week hadden we de echte 

Cito vanaf 16 april tot 17 april dus 2 dagen het was heel spannend 

sinds dien zitten in de ochtend ook groep 8 in een klas dan kan je 

makkelijker werkjes van groep 8 alleen. Toen op 9 mei kregen we de 

uitslag van de cito iedereen was volgens mij wel tevreden met hun 

scores  

Groep 7/8 Het is voor de groepen even wennen aan elkaar en aan de werkwijze zoals die nu is. 

Maar er wordt wel keihard gewerkt in groep 7 met alle taken die we nog hebben staan. Groep 8 is in 

de ochtenden gestart met de musical en zullen daar de komende tijd ook nog veel mee bezig zijn. 

Ze worden hier heel enthousiast van en ze hebben een leuke musical uitgekozen. Welke het is 

geworden is nog strikt geheim.  

Groep 7/8 Het is wennen om elke middag/ochtend met andere klasleden te zitten. Gelukkig zit 

groep 7b nog bij elkaar, maar toch mis je soms groep 8b. Het is ook wel leuk om twee groepen per 

dag te hebben Groep 7a is heel gezellig en helpen ons en wij helpen hen. Groep 8 is terug in de 

middag en dan is het normaal.  

Verkeersexamen  

GROEP 7 IS GESLAAGD!!!!  

We zijn begonnen met het theorie-examen. Hiermee hadden we al een 

goede start om de praktijk te starten. Want iedereen was hiervoor al 

geslaagd. Na een strenge fietscontrole en bij sommige leerlingen nog 

wat aanpassingen op fiets mocht iedereen starten met het 

praktijkexamen. Allemaal op de fiets naar de Huet en daar de tocht 

fietsen. Iedereen heeft hier keihard zijn best gedaan en gelukkig hebben 

we gehoord dat iedereen hiervoor is geslaagd. Op vrijdag 26 april zijn de 

diploma’s uit gedeeld door Veilig Verkeer Nederland.  

Nog een kleine sfeerimpressie van het paasontbijt  

 

 



 
 


