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Nieuws van obs Holendrecht!  

                                       Vijftiende editie, 11 juli 2018 
Formatie team obs Holendrecht 2018-2019 
Introductie juf Joanne, juf Ingrid, juf Daphne 
GEZOCHT: Vrijwilligers tussen 11.15 en 12.45 uur 

Terugblik Graduationparty 
Laatste lesdag 2017-2018 & vrije dagen en vakanties 2018-2019 
Aanmelden? 

 

Formatie team obs Holendrecht 2018-2019 
Hieronder vindt u het overzicht van de bezetting van de groepen en overige informatie over de formatie van het team van obs Holendrecht in het 
nieuwe schooljaar. Zoals u ziet hebben we iemand gevonden voor de vacature in 1-2B. Daphne Schlichting komt ons team versterken. Verderop in 
de nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.  

Groep/ dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Lisette Steenman Lisette Steenman Lisette Steenman Lisette Steenman Lisette Steenman 

1-2B Daphne Schlichting* Daphne Schlichting Astrid Timmer Astrid Timmer Astrid Timmer 
3 Claire Bongsodipo Claire Bongsodipo** Claire Bongsodipo** Claire Bongsodipo Claire Bongsodipo 
4 Rita Nawmie Rita Nawmie Rita Nawmie Rita Nawmie Rita Nawmie 
5 Grachella Pryor Grachella Pryor Grachella Pryor Grachella Pryor Urmie Rijhiner 
6 Angela Paulides en 

Patricia Ruimwijk 
Audrey Bronne Audrey Bronne Audrey Bronne Audrey Bronne 

7 Iwan Loods Iwan Loods Iwan Loods Iwan Loods Iwan Loods 
8 Rubyna van der 

Meulen 
Rubyna van der 
Meulen 

Rubyna van der 
Meulen 

Rubyna van der 
Meulen 

Rubyna van der 
Meulen 

Nieuwkomers 
Middenbouw 

John Jacobs John Jacobs John Jacobs John Jacobs John Jacobs 

Nieuwkomers 
Bovenbouw 

Joanne Bergman* Ingrid Castelijn * en 
Joanne Bergman 

Ingrid Castelijn  Ingrid Castelijn  Ingrid Castelijn  

*Daphne,  Joanne en Ingrid stellen zich hieronder aan u voor.  
**Astrid ondersteunt op dinsdag een deel van de dag in groep 3. Daphne ondersteunt op woensdag een deel van de dag in groep 3.  
 

Directeur Klaas de Roij 

interne begeleiding  Gerda Proctor 

opleider in school/ begeleider  
nieuwe leerkrachten bovenbouw 

Urmie Rijhiner 

VVE-coördinator Astrid Timmer 

onderwijsassistenten  Angela Paulides, Helen O’Brien en 
Patricia Ruimwijk  

administratie en conciërge Carla Bruijn en Olivier Smit 

bewegingsonderwijs  Vacature*** 

beeldende vorming  Manja Gruson 

***Maurice Regensburg gaat onze school verlaten. Hij heeft een nieuwe baan gevonden, bij onze buren van de Morgenster. Dit valt, samen met 
ander werk dat hij ook nog heeft, niet te combineren met het werken op onze school. Wij zijn daarom zoek naar een nieuwe vakdocent 
bewegingsonderwijs.  

Ingrid Castelijn  
Beste ouders en leerlingen van obs Holendrecht! 
Mijn naam is Ingrid Castelijn. Volgend schooljaar zal ik Gerda Langerveld opvolgen als leerkracht  
van de nieuwkomersgroep bovenbouw.  
Ik werk nu ook als leerkracht op een van de scholen van Stichting Sirius. Zuidoost is voor mij bekend werkterrein!  Maar ik  was blij verrast toen ik 
na een sollicitatie werd uitgenodigd door Klaas de Roij voor een gesprek en ik  mocht rondkijken in  de school. Wauw! Wat een leuke  school met 
prachtige speelplaatsen en een groot podium in de hal.  
Ik zag dat er in de klassen met veel plezier  hard gewerkt werd en in de keuken werd gekookt. Het rook er heerlijk! Het voelde voor mij meteen 
goed!   
Het werken op obs Holendrecht met de nieuwkomersgroep bovenbouw  is voor mij een nieuwe  uitdaging waar ik veel zin in heb. 
Ik heb veel ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en heb net als alle leerkrachten op obs Holendrecht altijd scholing gevolgd en 
vernieuwingen mee helpen doorvoeren in het onderwijs.  Naast mijn werk geeft ons gezin mij energie. Samen met mijn man heb ik drie volwassen 
zonen. Als familie zijn we veel samen en genieten we  van  film, musea, lezen, lekker eten, fitness , spelletjes  en sport!  

(nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina)                                                                                                                                                                                       
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 In de schoolgids van obs Holendrecht  las ik dat: “De school  een positieve leer-en leefgemeenschap is waar leerlingen, ouders en professionals, 
samen,  met plezier, vele uren van de dag, willen, kunnen en gaan leren voor de toekomst”. Vanaf september hoor ik ook bij deze gemeenschap. 
Een goed vooruitzicht! 
Maar nu eerst dit schooljaar afronden met misschien nog voor u en jullie leerlingen; rapporten en gesprekken, schoolreisjes, afscheidsavond enz. 
Nog druk genoeg!  
Toch wens ik jullie; ouders en leerlingen alvast een fijne, welverdiende  zomervakantie en tot ziens in september! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid Castelijn.  

Joanne Bergman  
Mijn naam is Joanne Bergman en ik ben een nieuwkomer op de Holendrecht school. Ik heb erg veel zin om op een nieuwe school met collega’s 
kinderen en ouders te gaan samenwerken.  
 
Ik ben in Lisse tussen de bloembollenvelden geboren. Mijn geboortehuis is nu veranderd in een woonplek voor  jongeren met een beperking. Zij 
kunnen daar werken en wonen en achter het huis is land om groenten en bloemen te kweken. 
Na mijn middelbare school ben ik naar Amsterdam gegaan om te studeren en ben daar blijven wonen. Ik heb op verschillende scholen gewerkt en 
heb altijd plezier gehad in het lesgeven. Vijf jaar geleden ben ik gestopt met het basisonderwijs, ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik geef 
Nederlandse les aan volwassenen. Maar.. na verloop van tijd begon ik de kinderen te missen en wilde ik toch weer lesgeven. Ik ben nu erg blij, dat 
ik weer met kinderen kan werken. 
 
Naast het werken in het onderwijs gaan mijn man en ik regelmatig op reis om de wereld te ontdekken. Het inspirerende van reizen is het 
ontmoeten van andere culturen en natuur. 
Een andere hobby is het opbouwen van een schilderij verzameling. Ik ga naar veilingen en het is altijd weer een verrassing wat er te koop wordt 
aangeboden. 
Nog een paar woorden die bij mij passen: wandelen, fietsen, lezen,  humor, gedichten, de Veluwe, het strand, musea en het Nationale Ballet. 
Na de zomervakantie kom ik naar school. Ik kijk er naar uit! 

 
Met vriendelijke groet, 
Joanne Bergman  

Daphne Schlichting 
Beste ouders en kinderen, 
 
Ik stel me graag even voor: Ik ben Daphne Schlichting, 40 jaar en moeder van twee kinderen. Ik werk al bijna 20 jaar met kinderen en ouders en 
sinds een jaar met heel veel plezier in het onderwijs. Vanaf september kom ik als juf bij OBS Holendrecht werken. Op dit moment geef ik nog les 
op een andere basisschool in Zuidoost en heb veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan in een van de leukste buurten van Amsterdam! 
Ik ben in het nieuwe schooljaar 2 dagen per week te vinden in groep 1/2 en 1 dag per week ga ik ondersteuning bieden in groep 3. Ik heb 
inmiddels de juffen en een aantal kinderen ontmoet en dat was erg gezellig! Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten en weer nieuwe mooie 
namen te onthouden. Tot na de vakantie! 
Groetjes Daphne 

 

Graduation Summer Party  
Op dinsdag 3 juli vierden we het afscheid van zo’n 100 groep 8-leerlingen die vanuit de vier scholen in de wijk naar het Voortgezet Onderwijs gaan, 
na de zomer. Dat deden we dit jaar alweer voor de derde keer, samen met de Morgenster, de Lotus en de Brink. Het belangrijkste doel van deze 
Graduation Summer Party is dat de leerlingen, waarvan velen elkaar in het VO weer tegen gaan komen, elkaar wat beter kennen.  
Het was een gezellige dag. We begonnen met een korte opening, direct daarna gingen de leerlingen samen sporten en samen spelen. Er stond een 
stormbaan voor ze klaar, zodat ze konden klimmen en klauteren, op het Cruijffcourt werd lekker gevoetbald, in de gymzaal speelden ze een trefbal-
variant en op het basketbalveld konden de leerlingen aan elkaar hun rope-skipping talenten laten zien. 
We sloten af met een gezellige BBQ.  
Hierbij willen we nogmaals iedereen bedanken voor zijn/ haar bijdragen om er voor deze leerlingen een hele leuke dag van te maken.   

GEZOCHT: Vrijwilligers tussen 11.15 en 12.45 uur! 
We hebben al een aantal vrijwilligers, maar willen er nog meer!!! We zijn op zoek naar vrijwilligers die tegen een VRIJWILLIGERSVERGOEDING op 
maandag, dinsdag, donderdag en / of vrijdag leerlingen van onze school willen en kunnen begeleiden tijdens hun pauze. De werktijden zijn van 
11.15 tot 12.45 uur. Als vrijwilliger wordt je begeleid en ondersteund door medewerkers van onze school en Swazoom, de welzijnsorganisatie.  
 
Heeft u interesse of kent u iemand die dit zou willen en kunnen? Geef het door aan meester Klaas of juf Angela. Of mail naar: 
info@obsholendrecht.nl. 

Laatste lesdag: donderdag 20 juli/ vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019 
Let op: donderdag 19 juli is de laatste lesdag. De leerlingen van groep 8 hebben een dagje eerder al vakantie; hun laatste lesdag is woensdag 18 
juli. Wilt u de vakanties en vrije dagen van komend schooljaar alvast weten? Klik dan hier. 

 Aanmelden? 
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Neem dan contact op: loop binnen voor een afspraak, 
mail naar info@obsholendrecht.nl of bel: 020-4531549.  
Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

Team obs Holendrecht 
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http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-115818/pagina/vakanties__vrije_dagen.html
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