
   

 

  

 

 
 
 
  

 

Jaargang 2018-2019  NIEUWSBRIEF 16   Donderdag 25 april  2019 

      

AGENDA 

Vrijdag 26 april  LET OP:12.00 uur START VAN DE MEIVAKANTIE! 

    12.00 uur afscheid voor ouders groep 7/8A Juf Eske (in voorgaande 

nieuwsbrief aan ouders groep 7/8 stond 14.15. Dit is niet juist!) 

Maandag 29 april t/m 

Vrijdag 3 mei   MEIVAKANTIE: alle kinderen vrij! 

     

PERSONELE WIJZIGINGEN! 

Vertrek juf Eske groep 7-8A 

Hoewel we volop bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, hebben we vorige 

week de kinderen en ouders van groep 7-8a moeten informeren over het plotselinge vertrek van juf 

Eske. Juf Eske heeft begin deze maand aangegeven haar loopbaan weer te willen vervolgen in het 

voortgezet onderwijs en zal dus helaas het schooljaar niet op onze school afmaken. We respecteren 

haar beslissing en bedanken haar voor de inzet voor de kinderen in groep 7-8. Voor de kinderen 

betekent dit een verandering in de laatste weken van dit schooljaar.  

We hebben gezocht naar een oplossing, waarbij de kinderen zoveel mogelijk zullen werken met 

“bekende gezichten” van onze collega’s uit de groepen 7-8. De inzet van juf Angela zullen we 

uitbreiden met één dag, waarbij we natuurlijk met name gebruik zullen gaan maken van de 

expertise van juf Angela als vakleerkracht muziek, zodat beide groepen 8 samen kunnen gaan 

werken aan een fantastisch afscheidstheater! Voor de kinderen uit de groepen 7 zorgen we voor 

continuïteit in het onderwijsprogramma door juf Francisca op de ochtenden in te zetten voor het 

onderwijsaanbod aan alle groep 7 leerlingen. De middagen zal net als in voorgaande jaren de 

laatste paar weken m.n. groepsdoorbroken gewerkt worden, waarbij de aanwezige leerkrachten 

gezamenlijk alle kinderen begeleiden in hun onderwijsprogramma. 

Naast juf Angela en juf Francisca zullen juf Tamara en juf Lenneke veelal in deze groepen te vinden 

zijn. Juf Lenneke is een vaste invalleerkracht en zal samen met juf Angela “aanspreekpunt” zijn voor 

alle groep 8 leerlingen; juf Francisca is “aanspreekpunt” voor groep 7.  Uiteraard blijft juf Francisca 

ook betrokken bij activiteiten als het schoolkamp en het afscheidstheater!  

Personele wijziging groep 3-4A  

In verband met de dag extra inzet van juf Angela op donderdag in groep 7-8, zal Juf Angela niet 

meer voor groep 3-4A inzetbaar zijn. We hebben voor de resterende schoolweken dit schooljaar juf 

Tamara Matser gevraagd om deze dag van Juf Angela over te nemen, maar juf Angela zal zich in 

de periode tot aan de zomervakantie als muziekjuf nog wel in de groep laten zien . 

  

 



Groep 5-6A 

Gelukkig zien we juf Maaike weer steeds vaker op school, maar werkt ze nog voornamelijk met 

groepjes kinderen buiten de groepen. Ook de komende periode zal meester Hans daarom nog met 

juf Rachelle werkzaam blijven in deze groep, echter de werkdagen wijzigen: Juf Rachelle zal tot de 

zomervakantie ook op woensdag  werkzaam zijn in de groep en meester Hans zal op maandag en 

dinsdag in de groep werkzaam zijn. 

Verlof Juf Jacqueline op woensdag (groep 5-6B)  

Juf Jacqueline heeft aangegeven in verband met privéomstandigheden op woensdag verlof op te 

willen nemen tot de zomervakantie. Ze wordt daarom vanaf de meivakantie op woensdag 

vervangen door meester Hans Groot Nuelend uit groep 5-6A. Meester Hans is inmiddels een bekend 

gezicht voor de kinderen uit de groepen 5-6 en we zijn blij dat we de verlofaanvraag van juf 

Jacqueline op deze wijze kunnen invullen. 

JAAAAAA……we hebben toestemming voor een extra lokaal / unit! 

Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met een derde kleutergroep in onze bibliotheek / 

teamkamer, omdat de aanvraag voor een extra lokaal, door de gemeente nog niet was 

goedgekeurd. We zijn blij nu te kunnen melden dat er 20 mei wordt gestart met het plaatsen van 

een unit. De werkzaamheden zullen enige weken in beslag nemen, maar voor de zomervakantie zal 

het lokaal gebruiksklaar worden opgeleverd, zodat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten met 

een extra kleuterlokaal!  

 

Presentatie avond 8 mei 20.00 uur schoolplein de Pas  

 

Vorige week hebben we genoten van een fantastische sponsorloop. De 

kinderen hebben enorm hun best gedaan om geld in te zamelen voor 

ons nieuwe schoolplein. De opbrengst van de sponsorloop is nog niet 

bekend, ook omdat we nog niet alle enveloppen met het geld 

ontvangen hebben.  Indien het sponsorloopgeld nog niet is ingeleverd, 

ontvangen we dit alsnog graag z.s.m., zodat we kunnen bekijken wat 

nog nodig is, om ons droomplein te realiseren.  

In een vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over een presentatie-avond eind april. Door 

privéomstandigheden hebben we deze avond moeten verplaatsen naar woensdagavond 8 mei. 

Deze avond is in ieder geval bedoeld voor het complete pleinteam om de plannen te presenteren 

en om te bespreken hoe we de werkzaamheden nu gaan vervolgen, maar uiteraard willen we ook 

overige geïnteresseerden uitnodigen die graag iets in de uitvoering van de “pleinplannen” willen 

betekenen. Mocht u diensten kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld bestraten, hovenierswerk of 

“timmerman” werkzaamheden, dan  kunt u deze avond meekijken naar de plannen en kenbaar 

maken waarin u of misschien wel uw bedrijf iets zou willen betekenen. We gaan nog steeds voor een 

droomplein vóór de zomervakantie, maar daarin hebben we wel “helpende handjes” nodig! 

UITNODIGING: Woensdag 8 mei 20.00 uur: Komt u ook? 

  

 



 

VERKEERSSITUATIE NA DE MEIVAKANTIE EN EEN DRINGENDE OPROEP! 

 

Tot en met 5 mei is het mogelijk gebruik te maken van een  

by-pas ter hoogte van de Rabobank, om zo de route op de 

Terborgseweg te kunnen vervolgen.  

Vanaf 6 mei is het noodzakelijk een omleidingsroute via de Prins 

Hendrikstraat te maken. Dit gaat voor extra verkeer zorgen in de Prins 

Hendrikstraat en daarom nogmaals onze oproep: 

Zijn er ouders die tijdens het halen en brengen een kwartiertje als 

“klaar-over” willen helpen?  

Als iedereen hierin een stukje verantwoordelijkheid neemt, kunnen 

we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving.  

Er hangt een intekenlijst op het ouderparticipatie- bord! 

 

Ondanks herhaalde oproepen GEEN GEBRUIK te maken van de 

parkeerplaats aan de Prins Hendrikstraat, zien we ook dat nog steeds 

geprobeerd wordt toch gebruik te maken van de parkeerplaats 

voor het halen en brengen…DIT IS NIET TOEGESTAAN!  

 

“GEEN WHATS-APP, MAAR DE NIEUWE PARRO-APP” 

Vanaf maandag  6 mei starten we op De Pas 

met een nieuw communicatiemiddel. Middels 

een pilot willen we de app Parro uitproberen. 

Deze app maakt het mogelijk om eenvoudiger 

te communiceren en vervangt de mail en 

groepsapp's zoals die er in het verleden waren. 

De app wordt zowel ondersteund op de 

telefoon als op de computer, het is dus ook 

mogelijk om de berichten via de computer te 

lezen. 

Wat moet u als ouder doen? 

1. Download de app of ga naar https://talk.parro.com/ voor de webversie. 

      

2. Via de mail ontvangt u een koppelcode van de groepsleerkracht, deze dient u in te voeren. 

3. Voer de privacyvoorkeuren in voor het versturen van foto’s e.d. van uw kind. Het is namelijk 

mogelijk om foto’s, filmpjes en bestanden te versturen. 

Wat kunt u van ons verwachten: 

1. Voortaan ontvangt u de Nieuwsbrieven van school via Parro. 

2. Eventuele tussentijdse berichten die normaal gesproken in een extra mail/Nieuwsbrief werden 

verstuurd zult u voortaan via Parro ontvangen. 

3. Foto’s en filmpjes die leerkrachten met u willen delen, zullen worden verstuurd via Parro. 

4. Mededelingen, reminders en andere korte berichtjes van de groepsleerkracht zullen via Parro 

verstuurd worden. 

5. In de agenda kunt u zien welke evenementen gepland staan en of er vrijwilligers nodig zijn. 

6. De eerstvolgende 10-minutengesprekken willen we plannen via Parro. Hoe dit in zijn werk gaat 

hoort u te zijner tijd. 

 

 

https://talk.parro.com/


Wat verwachten wij van u: 

• Het is belangrijk om u te realiseren dat wanneer er foto’s/filmpjes worden verstuurd via Parro 

waarop niet alleen uw kind staat, maar ook andere kinderen, u wordt geacht deze niet te 

delen via social media. Dit in verband met de privacy van de andere kinderen. Mogelijk heeft 

een ouder toestemming gegeven om (groeps)foto’s te willen ontvangen binnen de veilige 

omgeving van de app, maar is deze ouder er niet van gediend dat foto’s van zijn/haar kind 

op social media worden gedeeld! 

• Mocht u geen koppelcode hebben ontvangen via de mail, dan graag contact opnemen via 

info@montessorischooldepas.nl 

• Wanneer wij de app enkele weken in gebruik hebben zullen wij vragen om uw feedback om 

zo de wijze van communiceren te optimaliseren. 

Wanneer u meer wilt weten over de app, dan kunt u op 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders er meer over lezen. 

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. 
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