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Nieuwe website!  

Onze school heeft sinds kort een nieuwe website. De nieuwe website heeft een moderne en professionele uitstraling 

waar we ontzettend blij mee zijn! Via de website informeren wij u over activiteiten, feesten, ouderavonden en andere 

belangrijke data die in het vooruitschiet liggen. Maar ook vindt u hier nieuwsitems over activiteiten die hebben 

plaatsgevonden. Een aanzienlijk deel van de site is gevuld met content maar nog niet alles. Daar werken wij de 
komende periode hard aan. 

Wij hopen dat de website ervoor zorgt u dat goed geïnformeerd bent over onze school. 

 

Via deze link komt u op onze website: www.obsholendrecht.nl  

Voorlichting stadspas en andere financiële regelingen  

Dinsdag 28 november om 8.30 uur verzorgt de gemeente voor onze ouders op school een voorlichtingsbijeenkomst 

over het gebruik van de stadspas en de mogelijkheid om hiermee de ouderbijdrage te voldoen. Daarnaast worden er 

andere financiële regelingen, mogelijkheden voor subsidies en dergelijke besproken. U bent allen van harte welkom. 

Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald, waarvoor dank. Helaas nog niet iedereen.   

U kunt u melden bij de budgetcoach, Raoul Jagesser, die wekelijks op dinsdagochtend inloopspreekuur draait. Hij 

scant de passen, waarna de gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de 
rekening van de school wordt gestort.  

Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met Raoul. Hij is te bereiken op telefoon 

nummer 06-386 773 38 en via de e-mail op budgetadvies@madizo.nl. Uiteraard kunt u ook bij hem terecht met 
andere vragen over financiële- en stadspasregelingen.  

Wanneer uw kind geen stadspas heeft kunt u het bedrag van €55,- overmaken op rekening: NL04 INGB 0664 3823 

39 t.n.v. stichting Sirius i.n.z. Obs Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage” en de naam en groep van uw 

kind(-eren). 

Een tweede kleutergroep bij de start van het nieuwe jaar 

Omdat de kleutergroep op onze school steeds groter wordt, willen we na de kerstvakantie en tweede kleutergroep 

starten. De betrokken leerkrachten, interne begeleiding en directie maken zo  zorgvuldig mogelijk een verdeling, 

waarbij ze kijken naar verschillende criteria.  

Voordat we de verdeling definitief maken, willen we de ouders van de kleutergroep uitnodigen om met ons, op 

maandag 27 november om 8.45-9.45 uur, in gesprek te gaan. De uitkomst van dit gesprek nemen we mee bij de 

uiteindelijke verdeling van de groep. 

 

http://www.obsholendrecht.nl/


 

Waarschijnlijke landelijke onderwijsstaking 12 december 

In de pers wordt melding gemaakt van de stakingsdag op 12 december in het Primair Onderwijs. Er is een ultimatum 

aan het kabinet gesteld dat op 5 december afloopt. Pas na het ultimatum zal worden besloten of de staking ook echt 

plaats gaat vinden. 

Het team van obs Holendrecht sluit zich aan bij onderstaande argumenten en zal, indien daartoe overgegaan wordt, 

de actie ondersteunen en op 12 december a.s. gaan staken.  Dit betekent dat de school op dinsdag 12 december de 

hele dag gesloten zal zijn. Houdt u er daarom rekening mee dat er een kans is dat de school op 12 december 

wederom dicht is vanwege de staking. Zodra er iets bekend is, wordt u op de hoogte gebracht. Hoewel wij begrijpen 
dat dit voor veel ouders veel ongemak veroorzaakt, hopen wij toch nog steeds op uw begrip voor deze actie. 

Ter informatie hieronder een stuk geciteerd uit het bericht van de algemene onderwijsbond (AOB) van 3 november 
jl. 

“Het regeerakkoord stelt enorm teleur. Na de eerste extra 270 miljoen voor salarissen in het primair onderwijs, 

toegezegd door het afgezwaaide kabinet, is er geen cent extra bijgekomen. Geld voor verlagen van de werkdruk 

komt pas over jaren vrij. Het woord ‘lerarentekort’ komt in de afspraken van Rutte III niet voor. Blijkbaar ziet dit 

kabinet de ernst van de problemen niet in. De enige meevaller is dat minister Slob heeft gezegd dat hij met de leraren 

wil praten en dat hij het PO-Front komende week heeft uitgenodigd voor een gesprek en dat gaan we graag aan. Om 

de druk op de ketel te houden, kondigen we wel alvast nieuwe acties aan: komende week krijgt de nieuwe minister 

een ultimatumbrief van het PO-Front. Daarin geven we hem tot de week van 5 december om te voldoen aan de eis 

van 1,4 miljard euro – 900 miljoen euro voor meer salaris en 500 miljoen voor minder werkdruk – te voldoen. Zo 

niet, dan roepen we een landelijke stakingsdag uit voor het PO op dinsdag 12 december. Uit de peilingen van alle 
bonden blijkt dat de actiebereidheid enorm is". 

De kinderopvangorganisaties in de buurt van de school hebben nog niet aangegeven of zij deze dag opvang aanbieden. 
Zij zullen u hierover z.s.m. informeren.  

Wij hopen u hiermee tijdig te hebben geïnformeerd en hoop van harte dat u begrip heeft voor de actie. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land. Zoals elk jaar brengt de goedheiligman samen met zijn Pieten op 5 december een 

bezoek aan onze school. Op 5 december zijn de kinderen vanaf 12.30 uur vrij! Wij hopen op een geweldig 
feest voor al onze kinderen! 

De kinderen van groep 5 t/m 8 en de Nieuwkomersgroep bovenbouw  nemen uiterlijk op vrijdag 1 december hun 

surprise mee naar school. 

 



 

De Vreedzame School 

Een aantal nieuwe leerlingen neemt deel aan de mediatorentraining van De Vreedzame School. Op onze  school zijn 

er elke dag een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Gedurende de dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen 

oplossen van conflicten tussen kinderen. Wanneer het conflict te groot is helpt de leerkracht bij het oplossen. Zo 

houden we de school vreedzaam. 

 

Studiedag 6 december, kinderen vrij! 

Let op! 6 december is een studiedag voor de leerkrachten. Deze dag zijn de kinderen vrij. 

Op tijd komen 

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open en om 8.30 uur willen wij starten met de lessen. Wij willen het belang van 

op tijd komen nogmaals onder de aandacht brengen. 

 

Door op tijd te komen volgt uw kind alle beschikbare onderwijstijd en kunnen onze lessen tijdig starten. Op deze 

manier kunnen alle kinderen zoveel mogelijk leren tijdens de basisschoolperiode. 

  

Wij vragen u uw uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is. In het belang 

van uw kind. Mocht uw kind afwezig zijn of later op school zijn, vanwege ziekte of bijvoorbeeld doktersbezoek. Geeft 

u dit dan tijdig door.  

 

Vriendelijk bedankt! 

Aanmelden? 

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Iedere donderdag om 

9 uur bent u welkom bij de informatiebijeenkomsten. Komt een ander moment u beter uit? 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 

 

mailto:info@obsholendrecht.nl
http://www.holendrechtschool.nl/w/?page_id=379

