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Kerstdiner 
Donderdagavond hebben wij genoten van het kerstdiner. Alle kinderen, leerkrachten en ouders waren feestelijk gekleed en 

iedereen was een overvloed aan heerlijke gerechten. Het was smullen voor de kinderen! Voordat het kerstdiner van start ging, 

was er een geweldig muzikaal optreden van de kinderen van groep 6.   

Wij kijken terug op een geslaagde en gezellige feestavond. Wij willen alle ouders en andere mensen die ons in de voorbereiding 

of tijdens het kerstdiner hebben geholpen ontzettend bedanken!  

 

Een tweede kleutergroep bij de start van het nieuwe jaar 

Wij starten wij na de kerstvakantie met een tweede kleutergroep. De kinderen zijn woensdag wezen wennen in de nieuwe klas, 

in de nieuwe samenstelling en met de leerkrachten die na de vakantie de groepen gaan leiden. Groep 1-2 a wordt geleid door juf 

Nienke en meester Niek. Groep 1-2 b, in het huidige kleuterlokaal, wordt geleid door juf Esther en juf Astrid. Juf Astrid is nieuw 

op onze school. Ze heeft eerdere ervaring opgedaan op gedaan op een school in Amsterdam noord en wij zijn heel blij dat ze ons 

team komt versterken.   

Ouderbijdrage en de mogelijkheden van de stadspas 

Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald, waarvoor dank! Helaas nog niet iedereen en wij vragen iedereen dit in 

orde te maken?   

Heeft uw kind een Stadspas? U kunt hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. Ouders kunnen zich melden bij de 

budgetcoach, Raoul Jagesser, die een wekelijks 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). 

 

Regelingen gemeente zie website 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind naar de voorschool gaat. De gemeente Amsterdam ook. Zij bieden daarom de 

scholierenvergoeding nu ook voor uw peuter aan! Per jaar kunt u, onder bepaalde voorwaarden, €250,- ontvangen voor elk kind 



 

dat op de voorschool zit. Klik op onderstaande link voor meer informatie.  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding 

De voorwaarden zijn:  

 Uw kind gaat naar een voorschool die erkend is door de gemeente Amsterdam. Nino Coloso is zo’n voorschool.  

 Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar 

 Uw kind staat bij u ingeschreven in Amsterdam 

 Voor de ouder/verzorgende 

 U hebt een laag inkomen en weinig vermogen. 

 U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind 

Aanvragen kan tot 31-5-2018. 

Hebt u recht op andere regelingen?  

Misschien hebt u ook nog recht op andere regelingen. Kijk voor meer informatie op  

https://www.amsterdam.nl/pakjekans 

 

of bel met de gemeente Amsterdam op 020 252 6000. 

Wilt u hulp bij invullen? U kunt iedere dinsdagochtend terecht bij onze maatschappelijk dienstverlener, Raoul. 

Ook kunt u naar een financieel spreekuur gaan. Daar kunnen ze u helpen bij uw aanvraag. Of samen met u de aanvraag online 

doen. Kijk voor een adres bij u in de buurt op bovenstaande website of bel ons op 020 252 6000. 

Blok 2 brede school 

Blok 2 van de brede school start op 15 januari! Er zijn deze keer meer activiteiten. Speciaal voor de kinderen van onze school is 

er een uitbreiding van het aanbod op de woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen kunnen o.a. schaken, koken en het één en 

ander leren over robotica en programmeren. Zo krijgen ze nog meer kansen hun talenten te ontwikkelen!  

Schrijft u daarom voor dit blok uw kind weer in voor meerdere activiteiten via de site: 

https://bredeschoolzuidoost.nl 

Het is belangrijk is dat u meerdere keuzes opgeeft. Anders zijn er straks kinderen met één keuze die we niet kunnen plaatsen 

wanneer die activiteit al vol is. De activiteiten worden gratis aangeboden! 

Met ingang van dit blok kan inschrijven alleen nog maar digitaal. Wij vragen hiervoor uw medewerking. Wij hopen op veel 

inschrijvingen en mocht het u niet lukken uw kind digitaal in te schrijven, willen wij u hier op school mee helpen. 

Jump in: de volgende stap 

Gezonde voeding en bewegen zorgen ervoor dat uw kind profiteert van het onderwijs. Onze school doet daarom mee met het 

project Jump in van de gemeente. Wij willen een heuse “Jump in” school worden en we zijn goed op weg! Afgelopen schooljaar 

hebben wij met elkaar afspraken gemaakt over gezond gedrag. Zo drinken de kinderen op school water of melk en nemen ze 

fruit of groente mee als tussendoortje. Wij zijn ontzettend blij en trots dat dit zo goed gaat! 

De volgende stap in het gezonder maken van onze school is het gezonder maken van de lunch. Een bruine, dun belegde 

boterham is gezond. Na de kerstvakantie gaan de leerkrachten met de kinderen hierover in gesprek en is er een wenperiode. Wij 

vragen u om uw medewerking.  

 

De Vreedzame School: veiligheidsmeting  

Om te weten of onze kinderen zich op school maximaal veilig voelen, nemen wij geregeld de veiligheidsmeting van De 

Vreedzame School af.  

In de periode tussen twee metingen hebben de leerkrachten acties ondernomen om de school voor de kinderen nog veiliger te 

maken. En met resultaat! Uit de laatste meting blijkt dat er in elke klas meer kinderen zijn die zich prettig voelen in en om de 

school. Van groep 2 tot en met 8 gaven bij de eerste meting 59 procent van de kinderen aan zich maximaal veilig te voelen. Bij de 

tweede meting was het gevoel van veiligheid gestegen tot 71 procent.  

Wij vinden dit ontzettend belangrijk, dit hebben de kinderen nodig om te komen tot leren. Wij zijn blij met het resultaat en 

blijven werken aan een fijne school voor al onze kinderen.    

 

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding
https://www.amsterdam.nl/pakjekans
https://bredeschoolzuidoost.nl/


 

Dank voor prettige samenwerking in 2017 

Tot slot, in deze laatste editie van dit jaar, willen we iedereen, ouders en kinderen, bedanken voor de prettige samenwerking in 

2017. Team obs Holendrecht kijkt uit naar het komend jaar en hoopt ook dan weer veel voor onze kinderen te kunnen 

betekenen.  

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een geweldig 2018! 

 

 

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/pg-31574-7-112979/pagina/kennismaken.html

