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Nieuws van obs Holendrecht!  

                   Derde editie 2018-2019, 2 november 2018 

 
Betaling schoolreisje en ouderbijdrage vóór 1 november! 
Personeel 
Personeel Swazoom 

 EU-Schoolfruit

Leerorkest 
Alles in 1- Jump In/ gezond trakteren 
Ouder& en Kind Inloop op woensdag- en 

 vrijdagochtend

 
 

Betaling schoolreisje en ouderbijdrage vóór 1 november! 
Alle ouders van groep 8 hebben de ouderbijdrage en de schoolreis al betaald. Bedankt hiervoor! Groep 8 is van deze 
bijdrage inmiddels al op kamp geweest. Het was heel erg leuk en gezellig.  
Van een aantal ouders uit de groepen 1 t/m 7 en de Nieuwkomers hebben we de betaling van de ouderbijdrage en de 
schoolreis op de schoolrekening ontvangen. Ook hebben diverse ouders hun stadspas al laten scannen, door de MA-DI- 
medewerker, of juf Carla. Fijn dat jullie gehoor hebben gegeven aan onze oproep! 
Binnenkort kijken we na of we van alle ouders de betaling binnen hebben.  
 

Heeft u nog niet betaald? Doe dat dan snel! Dan kunnen wij, het team en de ouderraad, verder met het voorbereiden van 
leuke activiteiten van uw kind.  
 

Zoals eerder aangegeven kunt op twee manieren betalen 

1.      Heeft u een stadspas? Laat uw stadspas op school scannen door de MADI-medewerker op dinsdagochtend, of door 
juf Carla op woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend. 
2.       Heeft u geen stadspas? Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz. 
Obs Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage 2018-2019” en de naam en groep van uw kind(-eren) 

Personeel 
Ineke Linthorst 
Vanaf vandaag, 2 november, tot aan de krokusvakantie 2019, zal Ineke Linthorst drie dagen per week, op tijdelijke basis, 
op onze school werkzaam zijn. Zij zal samen met meester Klaas  het directieteam van obs Holendrecht vormen. Dat was 
hard nodig, want sinds het vertrek van meester Niek, eerder dit kalenderjaar, is er steeds meer werk bij meester Klaas 
terecht gekomen.  
Juf Ineke zal zich samen met meester Klaas vooral richten op de interne organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op 
onze school. Ineke heeft ruime ervaring als schoolleider in het Amsterdamse basisonderwijs. Zij stelt zichzelf hieronder 
aan u voor.  
 
Ik werk al bijna 40 jaar met veel plezier in het Amsterdamse openbare onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht, heb 
ervaring met nieuwkomersgroepen en heb10 jaar als intern begeleider gewerkt. 
Na 20 jaar directeur te zijn geweest van een school in Amsterdam Osdorp heb ik er sinds 2 jaar voor gekozen mijn 
ervaring in te zetten voor tijdelijke ondersteuning op diverse scholen binnen het Amsterdamse onderwijs. Ik vind het erg 
leuk de komende maanden met meester Klaas samen te werken. 
Hoewel ik al heel lang in Amsterdam zuid-oost woon en mijn kinderen daar ook naar school zijn gegaan, heb ik nog geen 
ervaring met werken op scholen uit dit stadsdeel. Dat maakt het voor mij extra leuk nu op de Holendrechtschool te mogen 
werken. 
 

Aaltje Kramer 

Vanaf deze week zal juf Aaltje vier dagen per week bij ons op school werkzaam zijn. Juf Aaltje was voor de herfstvakantie 
al een aantal dagen op school, toen zij de ‘Crash-course’ volgde. Dat is een project voor mensen die vanuit een andere 
beroepsgroep willen overstappen naar een baan in het onderwijs. Wethouder Moorman en minister Slob waren voor dit 
project, en om hun betrokkenheid te tonen bij het Amsterdamse lerarentekort, onlangs ook bij ons op school.  
 
Wij zijn blij dat juf Aaltje ons team versterken en bieden haar graag de gelegenheid om het vak te leren. Juf Aaltje stelt 
zich op de volgende bladzijde aan u voor.  
 



2 
 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Aaltje Kramer, ik ben 29 jaar en kom uit Amsterdam. Ik heb mode aan de kunstacademie gestudeerd, 
verschillende banen in de horeca gehad, maar ik ben er achter gekomen dat ik toch liever voor de klas wil staan. En 
daarom ben ik nu hier op school. De komende drie maanden ben ik vier dagen per week aanwezig om de 
onderwijspraktijk te ervaren. Het doel is dat ik na dit werkervaringstraject zelfstandig voor de klas kan staan met een 
tijdelijke bevoegdheid. Ik zal dan ook aan de HvA de deeltijd-opleiding volgen, zodat ik uiteindelijk een diploma en 
volledige bevoegdheid kan halen. 
Voor mij is dit een unieke kans om als zij-instromer snel aan het werk te kunnen gaan en ik ben heel dankbaar dat ik de 
komende tijd op deze school mag zijn.  
 
John Jacobs 
Helaas gaat meester John onze school binnenkort, eind november, verlaten. Hij heeft ons eerder deze week medegedeeld 
een uitdaging te hebben gevonden die hem persoonlijk beter past. 
Wij vinden het heel erg jammer dat meester John vertrekt, maar respecteren zijn besluit. We wensen meester John dan 
ook alle goeds en heel veel succes en plezier op zijn nieuwe werkplek. Hieronder licht meester John zijn vertrek toe.  
 

Beste ouders/verzorgers, 
Ik ga OBS Holendrecht verlaten. Ik heb hier een mooie en leerzame tijd gehad in een zeer betrokken team van collega’s. 
Ik heb de kans gekregen om per 1 december aanstaande op een nieuwkomersschool te gaan werken, waar uitsluitend 
NT2 onderwijs wordt gegeven. Dit sluit enorm aan bij mijn ambities, ervaring en opleiding. 
Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking en wens u en uw kind(eren) het allerbeste voor de toekomst. 
Tot ziens! 
Met vriendelijke groet, 
Meester John 

Personeel Swazoom 
Ook bij Swazoom zijn er verschillende personele ontwikkelingen: 

  Juf Nanette heeft binnen Swazoom een nieuwe functie en heeft in oktober afscheid genomen van Nino Coloso. 
Haar opvolgster start in december. Tot die tijd zullen invallerkrachten op de groep staan.  

  Juf Rajae, de nieuwe ouderconsulente en coördinator van de 12-uur pauze, heeft haar ontslag ingediend bij 
Swazoom. Zij gaat zich richten op haar studie.  
Haar opvolgster is juf Larissa. Zij heeft zich afgelopen maandag al voorgesteld in de ouderkamer. 

Juf Paulina begint woensdag 7 november met de Ouder Kind-Inloop, in de bibliotheek van onze school. Deze is bedoeld 
voor de peuters die vanwege hun leeftijd nog niet naar de voorschool kunnen. Ouder en kind zijn op de woensdag- en 

 vrijdagochtend vanaf half 9 van harte welkom om samen te komen spelen.

EU-Schoolfruit 
Vanaf 12 november ontvangen we iedere week weer EU-schoolfruit! We bieden de leerlingen dit als extraatje aan, naast 
hun eigen gezonde tussendoortje om 10 uur, en een gezonde lunch om 12 uur.  
Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen, waaronder obs Holendrecht, 20 weken lang, gratis groente en fruit voor alle 
leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas! 

Leerorkest 
Binnenkort starten we weer met de lessen van het Leerorkest. Het ‘Leerorkest’ (klik hier voor 
meer informatie) staat voor een innovatief muziekonderwijsconcept waarbij kinderen op 
school een muziekinstrument leren bespelen en samen spelen in een groot orkest: een 
Leerorkest. 
De leerlingen krijgen wekelijks muziekles, onder schooltijd, in groepjes, op een 
orkestinstrument van hun keuze (op onze school zijn dat: viool, cello, dwarsfluit of trombone). 
Daarnaast hebben zij gezamenlijke repetities en optredens. Bij de optredens bent u als ouder 
van harte welkom. We laten u de data van de optredens van uw kind zo snel mogelijk alvast 
weten.  

Alles in 1- Jump In/ gezond trakeren 

Vlak voor de herfstvakantie rondden we in de groepen 5 t/m 8 het thema Europa 
af met presentaties in de aula. De leerlingen deelden wat zij in de weken ervoor 
over dit thema hebben geleerd. Als afsluiting speelde meester Iwan het Europees 
volkslied.  
In de week van 12 november starten met het volgende thema: voeding. Dat thema sluit goed aan op alles wat we in de 
afgelopen jaren al met elkaar hebben besproken en afgesproken, in het kader van het Jump In programma. Dat 
programma helpt ons om een gezonde leefstijl op onze school vorm te geven.  
We verwachten de 8 doelen, die we moeten behalen om het Jump In certificaat te behalen, begin 2019 behaald te 
hebben.  

https://www.leerorkest.nl/nl/home
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De 8 doelen vindt u hieronder. Wilt u meer informatie? Klik dan hier. 

 
LET OP: A.s. maandag, 5 november, verzorgt de gemeente op onze school een voorlichting over gezonde traktaties, in de 
ouderkamer. U bent hierbij van harte welkom! 

Ouder& en Kind Inloop op woensdag- en vrijdagochtend, vanaf 8.30 
uur, in de bibliotheek van onze school! 
De Ouder- & Kindinlopen zijn inlopen waar u met uw kind(eren) van 0 tot 
en met 3 jaar kunt komen om samen te spelen. Op de Ouder- & 
Kindinloop krijgt uw kind plezier in samen spelen en leren. De materialen 
zijn zo uitgekozen dat ze bij de leeftijd van uw kind passen en op 
verschillende gebieden de ontwikkeling van het kind stimuleren. Er wordt 
gezongen, samen gespeeld en u kunt contact leggen met andere ouders. 
Ook kunt u bij de medewerkers terecht met vragen over de opvoeding 
van uw kind. Op de Ouder- & Kindinlopen kunt u ook terecht voor meer 
informatie over de voorschool en u kunt zich hiervoor inschrijven.  
Tijdens de Ouder- & Kindinlopen blijft u bij uw kind (in de buurt). 

 

 
Team obs Holendrecht 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/watisjumpin/

