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AGENDA 

29-3-2019    Voetbaltoernooi meisjes gr 7/8 (o.v.b.)  

5-4-2019    Voetbaltoernooi jongens gr 7/8 (o.v.b.)  

12-4-2019    Koningsspelen groep 1-8 

16-4 en 17-4-2019  Eindtoets Cito groep 8 

Donderdag 18 april  Paasontbijt / sponsorloop schoolplein: Nadere informatie volgt!  

Alle kinderen zijn 12.00 uur vrij! 

Vrijdag 19 april  Goede vrijdag: alle kinderen vrij! 

Maandag 22 april  2e Paasdag: alle kinderen vrij! 

     

AFSCHEID JUF ANNET 

 

In de stakingskrant heeft u kunnen lezen dat juf Annet gebruik gaat maken 

van de prepensioen regeling. Afgelopen vrijdag heeft Juf Annet met een 

lekkere traktatie afscheid genomen van alle kinderen. 

 

We danken juf Annet voor de vele jaren inzet op de Pas en wensen haar en 

mooi pensioen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET SCHOOLPLEIN 

 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om het nieuwe schoolplein te 

realiseren. Zoals in de vorige nieuwsbrief omschreven, hebben we de 

subsidie van 17500 euro ontvangen! Eind van deze week zullen we u verder 

informeren over de sponsorloop 18 april en zullen we middels een nieuwe 

speciale schoolpleinwebsite u verder op de hoogte houden van de 

vorderingen en eventuele oproepen om ons te ondersteunen in het 

realiseren van het nieuwe plein!

 

 
 

 



WHATSAPP GROEPEN OP SCHOOL 

Als school kunnen wij niet functioneren zonder goed oudercontact! 

Betrokken ouders zijn een belangrijke pijler onder de opvoeding en 

onderwijs van een kind, maar ook voor allerlei dagelijkse praktische zaken 

en activiteiten hebben wij uw hulp regelmatig ‘nodig’.  

Het regelen van diverse activiteiten gaat vaak gepaard met een stroom 

aan e-mail, telefoontjes en berichten, waarbij een leerkracht het overzicht 

al snel verliest. Wij hebben gemerkt dat er vanuit goede bedoelingen 

diverse ouder-appgroepen zijn ontstaan om leerkrachten te ondersteunen. (Afspraak binnen onze school 

is dat leerkrachten geen deel uitmaken van deze whatsappgroepen.) 

De whatsappgroepen zouden het makkelijk moeten maken voor ouders om op de hoogte te blijven, 

informatie te delen en hulp te inventariseren, maar ondertussen bemerken wij op school dat 

whatsappgroepen stoorzenders en bronnen van ergernis voor één ieder kunnen zijn.  

Voor de communicatie met ouders hebben we in deze tijd meer opties dan ooit. De papieren 

nieuwsbrief is allang niet meer het enige middel waarmee we met u in contact staan. Op onze 

school maken we tot op heden gebruik van de nieuwsbrieven, welke digitaal verzonden worden. 

Daarnaast proberen we e-mailberichten alleen te gebruiken, indien het om groep specifieke 

informatie gaat. Een enkele keer krijgt uw kind informatie op papier; dit proberen wij te beperken!  

Het gebruik van whatsapp zien wij dus NIET als een communicatiemiddel van onze school, waar u 

gebruik van MOET maken om op de hoogte te blijven van nieuws dat wij met u willen delen. Alle 

informatie ontvangt u middels de nieuwsbrief of een e-mail van de leerkracht. De facebookpagina 

van onze school gebruiken wij, om u wat meer zicht te geven welke activiteiten er op school 

ondernomen worden, maar is niet bedoeld om belangrijke nieuwsberichten te delen, waarvan u als 

ouder op de hoogte moet zijn! Het gebruik van facebook is een eigen keuze. 

Op dit moment zijn wij zoekende naar een oplossing om vanuit ons administratiesysteem te gaan 

werken met een schoolapp en een ouderportaal; een gesloten omgeving waarin leerkrachten en 

ouders toegang hebben en we op een gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen delen, 

ouderhulp kunnen registreren, inschrijvingen voor ouderavonden kunnen plannen, enz. Daarnaast 

behouden we op deze manier als school beter de regie over de communicatie. Op korte termijn 

hopen we, naast een nieuwe website, dit nieuwe communicatiemiddel te introduceren, zodat we 

helder met u als ouders kunnen communiceren. 

Uit bovenstaand verhaal blijkt ook hoe snel we tegenwoordig te rade gaan bij ons digitale netwerk. 

Super handig al deze mogelijkheden van digitale communicatiemiddelen, maar laten we de 

waarde van onze ‘face to face’ communicatie vooral niet vergeten! Mocht er soms iets onduidelijk 

zijn? Of heeft u zorgen of vragen over een mededeling: dan horen wij dit graag, zodat wij samen 

met u de communicatie verbeteren! 

GEZOCHT… 

Wie lijkt het leuk om wekelijks 1 uur, bij voorkeur op dinsdagochtend (evt. 

een 2e uur op andere dag), te helpen in onze gezellige schoolbibliotheek? 

We houden ons bezig met: boeken innemen en uitlenen via computer met 

scanner, kinderen soms helpen met een boek uitzoeken, thematafel 

maken, Kinderboekenweek voorbereiden, zwerfboekenstation 

onderhouden, etc. Eigen ideeën/inbreng altijd welkom! 

Heb je zin en tijd om je steentje bij te dragen? Loop dan even binnen: op 

maandag t/m donderdag zijn we van 08:30-09:15 in de bieb te vinden. 
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“ANDERS STAKEN” 

15 maart hebben we de actieweek voor het onderwijs afgesloten met een gezamenlijke actie ‘hart voor 

onderwijs’ waarbij we symbolisch een hart hebben gevormd op het stadhuisplein van de gemeente 

Doetinchem. We hebben deze week het onderwijs positief onder de aandacht willen brengen. Het is een 

prachtvak en dat mag iedereen weten. Ook na deze actieweek zullen wij ons blijven inzetten om ons 

montessorionderwijs onder de aandacht te brengen bij studenten. Het werken bij ons op school, met uw 

kinderen, daar genieten wij dagelijks van. Hartelijk dank aan alle ouders voor het vertrouwen dat u ons 

dagelijks geeft en de steun die we hebben ontvangen tijdens onze actieweek. Ook dank aan de Gruitpoort, 

DZC’68 en Sportservice Doetinchem! We hebben samen “een mooi geluid” uit Doetinchem laten horen! 

 

 

 

 



 

 

 

       


