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AGENDA 

12-4-2019    Koningsspelen groep 1-8 

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

Donderdag 18 april  Paasontbijt / sponsorloop schoolplein 

Alle kinderen zijn 12.00 uur vrij! 

Vrijdag 19 april  Goede vrijdag: alle kinderen vrij! 

Maandag 22 april  2e Paasdag: alle kinderen vrij! 

     

TERBORGSEWEG EN DE PRINS HENDRIKSTRAAT  

 

Afgelopen donderdag zijn wij geïnformeerd over de wijzingen 

in de uitvoering die worden toegepast m.b.t. de 

werkzaamheden aan de Terborgseweg. 

 

In voorgaande berichten van Dusseldorp is met ons besproken 

dat de Wei van ome Karel gedurende de werkzaamheden 

toegankelijk blijft.  Indien nodig zou voor de bereikbaarheid 

de paal aan de kant van de Terborgseweg verwijderd 

worden. Nu blijkt echter dat de Prins Hendrikstraat een 

tijdelijke (tot eind mei) doorgaande route wordt richting het 

Pasplein en tevens is het mogelijk vanaf het Pasplein richting 

de Terborgseweg te rijden. 

 

Uiteraard heb ik hierover met Dusseldorp /gemeente gesproken en mijn zorgen geuit over deze 

ontwikkelingen.  

Na een gesprek waarin we uitvoerig gesproken hebben over de verkeersveiligheid, zijn we tot de 

volgende afspraken gekomen: 

• Er worden op de Prins Hendrikstraat betonblokken geplaatst ter hoogte van de in- en uitrit van 

de prive-parkeerplaats bij onze school. Tevens worden hier hekken geplaatst waarbij 

verkeersdeelnemers gewezen worden op “spelende kinderen” en dus snelheid moet worden 

aangepast. 

• De Wei van ome Karel is vanaf de Kenedylaan gewoon te bereiken via de Terborgseweg. Er 

zal een verkeersregelaar staan ter hoogte van het station die alleen “bestemmingsverkeer” 

zal toelaten op de Terborgseweg. Dat betekent dat iedereen die op onze school moet zijn, 

doorgelaten wordt. Om het de verkeersregelaars makkelijker te maken hebben we 

afgesproken, u te vragen de parkeerkaart voor de Wei van ome Karel duidelijk zichtbaar 

achter het raam te plaatsen.  

• A.s. maandag en dinsdag staan er bij het brengen en halen van de kinderen 

verkeersregelaars ter hoogte van de Parkeerplaats aan de Prins Hendrikstraat. Tevens zal daar 

een teamlid aanwezig zijn om de verkeersveiligheid te “beoordelen”, zodat wij deze 

dinsdagmiddag kunnen evalueren samen met Dusseldorp. Indien er zorgen blijven over de 

verkeersveiligheid, bekijken we welke aanpassingen er nodig zijn. 

 

 

 



Ook u kunt een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid rondom onze school: 

• We stimuleren het gebruik van de fiets, om op deze manier het aantal auto’s rondom de 

school te beperken. 

• Ondanks herhaalde oproepen GEEN GEBRUIK te maken van de parkeerplaats aan de Prins 

Hendrikstraat, zien we dat deze toch gebruikt wordt voor het halen en brengen.  

DIT IS NIET TOEGESTAAN! U kunt met een parkeerkaart van onze school parkeren tijdens het 

halen en brengen in de Wei van Ome Karel. Verkeersregelaars zullen ook hierop toezien. 

• Wij verwachten dat tot eind mei drukte ontstaat in de Prins Hendrikstraat door het verwijderen 

van de paaltjes. Zijn er ouders die tijdens het halen en brengen een kwartier als “klaar-over” 

willen helpen? Daarnaast zou het fijn zijn als er een ouder is die deze hulp wil coördineren. 

Als iedereen hierin een stukje verantwoordelijkheid neemt, kunnen we samen zorgen voor 

een veilige schoolomgeving.  

Er hangt een intekenlijst op het ouderparticipatie- bord! 

 

 

 

SPECIALE SCHOOLPLEINWEBSITE: www.schoolpleindepas.nl 

 

In deze brief ontvangt u informatie over de sponsorloop die bijdraagt aan de 

realisatie van ons nieuwe groene schoolplein. Voor de meivakantie zullen de 

plannen aan het gehele pleinteam worden gepresenteerd en gaan we 

starten met de organisatie van de praktische uitvoering.  

Om u een beeld te geven van alle plannen, kunt u vanaf volgende week een 

kijkje nemen op onze speciale schoolpleinwebsite. Deze website zullen we de 

komende weken verder vullen zodat we u op de hoogte kunnen houden van 

de plannen, de donaties, maar ook een vraag en aanbod pagina instellen.  

Mocht u diensten kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld bestraten, hovenierswerk of “timmerman” 

werkzaamheden, kunt u dit kenbaar maken middels deze nieuwe website. We kunnen u dan tevens 

eind april uitnodigen voor de presentatie-avond, waarbij u kunt meedenken op welke wijze u of uw 

bedrijf iets zou kunnen betekenen. Gedurende de komende weken zullen we middels deze website 

ook vragen om hulp voor diverse klussen en we hopen dat we op deze manier samen werken aan 

een mooi plein. 

Neemt u eens een kijkje op de website? www.schoolpleindepas.nl 

SCHOOLFRUIT 

 

In de periode van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 hebben wij als 

school deelgenomen aan het EU-Schoolfruit- en groenten programma. 

Wij hebben wekelijks 3 soorten fruit en/of groenten ontvangen waarvan 

ieder kind op dinsdag, woensdag en donderdag heeft kunnen genieten. 

We hebben heel veel kinderen ook kennis zien maken met nieuwe fruit- 

en groentesoorten. Het schoolfruit loopt nu ten einde, maar wij zien nog 

steeds het belang van een gezond tussendoortje in. Wij willen dan ook 

graag het meenemen van fruit/ groenten blijven stimuleren op deze 

dagen! Wij hopen op uw medewerking.  

  

 

 

www.schoolpleindepas.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiykI-VxLvhAhUGLlAKHQ_bBFUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.euschoolfruit.nl%2Fnl%2Fschoolfruit.htm&psig=AOvVaw1X-5raEKvG1PX3xaxhUuI_&ust=1554642331393606


  



 

                                                                                   

 

Doetinchem, 8 april 2019 

 

Betreft: Sponsorloop de Pas 

 

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s), 

Op donderdag 18 april organiseren wij een sponsorloop voor alle kinderen. 

Wat is nu precies een sponsorloop? Een sponsorloop wil zeggen dat jullie gaan hardlopen voor een 

goed doel. De kinderen uit alle groepen gaan proberen om zoveel mogelijk ronden “om” het grote 

plein te rennen.  

We gaan proberen om met het hardlopen geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. Hoe 

gaat dat precies? Van jullie leerkracht krijgen jullie maandag a.s. een formulier. Met dit formulier 

kunnen jullie naar familie, vrienden en kennissen en vragen of zij jou willen sponsoren (= geld willen 

geven voor een goed doel). Zij kunnen jou dan geld geven voor iedere ronde die je hebt gelopen, 

maar ze kunnen er ook voor kiezen om jou een vast bedrag te geven. Als iemand jou wil sponsoren, 

dan kunnen ze dit invullen op het formulier. 

Het formulier lever je maandag 15 april in bij je eigen leerkracht.  

Op donderdag 18 april start de sponsorloop voor de groepen: 

• 1-4 om 11.15 uur tot 11.30 uur, groep 5-8 moedigt aan. 

• 5-8 om 11.30 uur tot 11.45 uur, groep 1-4 moedigt aan. 

 

Tijdens het hardlopen is iedereen van harte welkom om te komen aanmoedigen.  

Om 11.45 uur gaat iedereen terug naar de eigen groep, daar krijg je een envelop mee met jouw 

stempelkaart en je lijst. Hiermee kun je naar je sponsoren om het geld te innen. 

Deze envelop lever je uiterlijk woensdag 24 april in bij je eigen groepsleerkracht.  

 

Met vriendelijke groet,  

team de Pas 

  

https://www.montessorischooldepas.nl/index.php


DE PAS LOOPT MEE MET DE DOETINCHEMSE AVONDVIERDAAGSE 

Maandag 20 tot en met vrijdag 24 mei 2019 doen we als school weer mee met de Doetinchemse 

Avondvierdaagse. Een superleuk evenement waaraan veel scholen deelnemen. Vanuit De Pas 

wordt deze activiteit georganiseerd door de Oudervereniging, waarbij samengewerkt wordt met 

leerkrachten en enthousiaste ouders. Dit jaar gaan we voor minimaal 130 deelnemers vanuit De Pas, 

die samen dagelijks de 5 of 10 kilometer wandelen!! Meer info over de Doetinchemse 

Avondvierdaagse is te vinden op: http://www.a4d-doetinchem.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als school moeten we ons op 16 april inschrijven bij de organisatie van de Avondvierdaagse door de 

gegevens van alle deelnemende kinderen door te geven en het inschrijfgeld te betalen. Daarvoor 

houden we enkele inschrijfdagen op school (bij de koffietafel), te weten: 

• Dinsdag 9 april van 8.15 uur tot 9.00 uur 

• Woensdag 10 april van 14.15 uur tot 15.00 uur 

• Donderdag 11 april van 8.15 uur tot 9.00 uur 

De kosten per deelnemend kind zijn €7,- inclusief een medaille en €4,50 zonder medaille. Graag 

ingevuld inschrijfformulier inclusief het inschrijfgeld (contant en gepast) overhandigen op één van de 

inschrijfdagen. Met de inschrijving is een deelnemer verzekerd en wordt door de oudervereniging 

dagelijks een drankje en versnapering aan kinderen en ouders verstrekt op de pauzeplek.  

We hopen opnieuw op grote belangstelling voor deelname aan de Avondvierdaagse!! Meer info 

over o.a. tijden, intocht en medaille-uitreiking volgt over enkele weken.  

 

Projectteam De Pas Avond4daagse 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Maart 2019  

 

 

Beste allemaal, 

 

Nog heel even en dan is het alweer Pasen en organiseren we voor alle leerlingen het gezellige  

 

Pa(a)sontbijt! 
 

Het gezamenlijke ontbijt vindt plaats op donderdagochtend 18 april. 

 

Groepen 1 t/m 4 

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 worden op deze dag getrakteerd op een lekker 

ontbijtbuffet dat wordt geserveerd in de klas. De kinderen kunnen hun bordje vullen met 

heerlijke broodjes, beschuitjes en beleg. Uiteraard zullen ook de drankjes en gekookte eitjes 

niet ontbreken! Voor dit ontbijt worden de leerlingen, met een lege maag, op de gewone tijd 

op school verwacht. 

 

We vragen u uw kind(eren) op deze dag servies van huis mee te geven (bord, beker, bestek), 

voorzien van naam en in een plastic zak. 

 

Groepen 5 t/m 8 

De leerlingen uit groepen 5 tot en met 8 zullen voor elkaar een ontbijt maken. Voor welke 

klasgenoot zij het ontbijtje mogen klaarmaken, wordt bepaald door het trekken van lootjes. 

Op 18 april (eveneens om 8.30 uur) is het de bedoeling dat zij het ontbijt meebrengen voor 

hun klasgenoot waarvan ze het lootje hebben getrokken (graag ook een bord, bestek en beker 

voor hem/haar meenemen). Vervolgens zullen de leerlingen gezamenlijk het ontbijt opeten in 

de klas. Iedere leerling ontvangt hiervoor binnenkort € 2,50. Het drinken bij het ontbijt 

wordt verzorgd door de oudervereniging. 

 

Let op: op deze dag hoeven de kinderen géén 10-uurtje mee te nemen. 

 

We wensen de leerlingen alvast een gezellig gezamenlijk paasontbijt! 

 

Namens de oudervereniging, 

 

Het paascomité 

 

  



Thuus bi-j Guus 

Op woensdag 8 mei organiseert De Graafschap en organisatie Playing For Success het 

tofste evenement van het jaar!  

Je kan 2 uur lang 6 verschillende activiteiten doen in en om stadion de Vijverberg. Denk bij 

de activiteiten aan levend tafelvoetbal, een warming-up als een prof en spandoeken 

maken. Tijdens deze activiteiten kom je op de meest bijzondere plekken van het stadion, 

dus een stadion tour is hier bij inbegrepen. Tussen de activiteiten door krijg je van ons wat te 

drinken en te eten. Per groep ben je met 16 kinderen en 2 vaste begeleiders. 

Geef je nu snel op voor een tijd vak naar keuze via: www.degraafschap.nl/tickets of bij de 

balie in het stadion, want VOL=VOL. 
 
 
 
  

http://www.degraafschap.nl/tickets


 


