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De beste wensen voor 2018! 

Wij willen iedereen het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Wij hopen dat iedereen goed uitgerust is, fijne feestdagen heeft 

gehad met familie en vrienden en met frisse energie het nieuwe jaar is gestart.  

 

Ook in het jaar 2018 zet obs Holendrecht zich voor de volle 100 procent in om onze leerlingambitie waar te maken:  

 

Onze leerlingen krijgen iedere dag kansen, om met plezier, in veiligheid en vertrouwen, te leren en te groeien 

naar de toekomst. 

 

Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’ 

De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus “Praten met 

Kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus 

is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de 

cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op 

www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com 

Cito toetsperiode en rapporten 

Deze week start de toetsperiode op obs Holendrecht. Dit betekent dat de kinderen in groep 2 t/m 8 verschillende Citotoetsen 

maken om te kijken hoe ze geprofiteerd hebben van het onderwijs. De leerkracht gebruikt deze informatie om het onderwijs in 

het de tweede helft van het jaar nog beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Onder andere de 

toetsresultaten maar natuurlijk ook de verdere ontwikkelingen van uw kind, worden met u besproken tijdens de 

rapportgesprekken in de week van 12 februari. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. 

Basisschooladviezen groep 8 

Ieder jaar stappen zo’n 8000 leerlingen van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs. In Amsterdam kunnen zij kiezen 

uit ruim 80 (!) scholen.  

Onze leerlingen die na dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van ons, de basisschool, binnenkort een advies 

dat bij hen past. De adviezen baseren we op belangrijke informatie die we van de leerlingen hebben. Sommige leerlingen hebben 

wat extra ondersteuning op school nodig. Ook daar kunnen wij advies over geven.  

Om te helpen bij het maken van de keuze hebben de leerlingen de Keuzegids VO Amsterdam ontvangen en kunnen zij de 

komende weken interessante scholen bezoeken.  Daarnaast nodigen we de ouders van deze leerlingen uit voor een 

voorlichtingsbijeenkomst.  

Wilt u meer weten? Kijk op www.voschoolkeuze020.nl, of kom even bij de leerkracht van groep 8 of intern 

begeleider langs met uw vraag. 

 

http://www.cursuspratenmetkinderen.nl/
http://www.voschoolkeuze020.nl/


 

 

Nieuwe collega’s  

In het nieuwe jaar hebben we het team op een aantal plaatsen kunnen uitbreiden. 

  

 An Theunissen is orthopedagoog en werkt op dinsdag en woensdag als intern begeleider op onze school. Wij zijn blij dat 

we naast juf Gerda met juf An ons zorgteam hebben kunnen versterken.  

 Meester John is met veel enthousiasme gestart als full-time leerkracht in de Nieuwkomersgroep middenbouw.  

 Juf Astrid is de nieuwe leerkracht in groep 1-2b op maandag en dinsdag. Ze draait deze groep met juf Esther. Op de 

woensdag is Astrid ook aanwezig om kleine groepjes kleuters extra te ondersteunen. 

 Juf Mirjam is gestart als onderwijsassistent in de bovenbouw. Vele jaren geleden heeft ze al op onze school gewerkt. Ze 

heeft een tijd ander werk gedaan maar miste het onderwijs. Ze is met veel enthousiasme weer bij ons aan het werk 

gegaan.  

 

Wij zijn heel erg blij met onze nieuwe collega’s en we wensen ze een fijne tijd toe op onze school. In een volgende editie van de 

nieuwsbrief zullen ze zich persoonlijk aan u voorstellen.  

 Jump-in: de volgende stap 

Zoals u weet is obs Holendrecht een Jump-in school. Dat betekent dat we het erg belangrijk vinden dat kinderen genoeg 

bewegen en gezond eten en drinken. Tijdens het tussendoortje en voor het drinken hebben we sinds vorig jaar afspraken staan, 

dit gaat heel goed! Daarom gaan we nu ook rondom het eten tijdens de lunch gezonde afspraken maken.  

Om aan de afspraken te wennen gaan we hier tot de krokusvakantie mee oefenen. Na de krokusvakantie gaan de afspraken in.  

 

Onze afspraken: 

 

Eten tijdens de lunch 

 Geef uw kind bruin brood mee (liefst volkoren)  wat niet te dik is belegd. 

 Wissel het broodbeleg af. 

 

Een stuk groente of fruit kan een gezonde en lekkere toevoeging aan de lunch zijn. 

  

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. 

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


 

 U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind 

Aanvragen kan tot 31-5-2018. 

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 het 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 is gestart! 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!  

Een deel van de ouders heeft zich digitaal ingeschreven via de website van de brede school, waarvoor dank! Dit 

scheelt leerkrachten op school heel veel tijd die ze kunnen gebruiken voor het voorbereiden van de lessen voor 

uw kinderen. Bij het volgende blok hopen we op nog meer ouders die hun kind(eren) digitaal inschrijven. 

Alle kinderen wensen wij heel veel plezier met de activiteiten van de brede school! 

Op tijd komen 

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open en om 8.30 uur starten de lessen. Dagelijks registreren we wie er allemaal op tijd 

komen. In veel groepen melden de kinderen zichzelf via het digibord aan. Dit stimuleert het op tijd komen.  

Samen de lesdag op tijd kunnen starten is erg belangrijk. Een goed begin is het halve werk.  

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het op-tijd-zijn van uw kind. Geef het goede voorbeeld en zorg daarvoor! Mocht uw 

kind een keer wegens omstandigheden afwezig zijn of te laat komen, geef dit dan tijdig door. Zo voorkomt u ongeoorloofd 

schoolverzuim en draagt u bij aan een fijne lesdag voor iedereen. Bedankt! 

Steigers op het plein 

Zoals u vast wel gezien heeft, staan er steigers op het plein. Momenteel zijn er werkzaamheden aan het dak van de school.  

Er staat een hek om de steigers en de leerkrachten van de onderbouw hebben de kinderen geïnstrueerd niet in de buurt van de 

steigers te spelen. Zo zorgen wij voor een veilige situatie. 

Studiereis Ghana 

De stichting waar onze school onder valt, stichting Sirius, geeft medewerkers de mogelijkheid op studiereis te gaan en kennis te 

maken met de culturen van een groot deel van onze leerlingen. De collega’s leren het één en ander over de cultuur maar ook 

over de geschiedenis van het land. Daarnaast gaan ze verschillende scholen bezoeken. De eerste reis ging naar Suriname en in 

november zijn Juf Grachella en juf Urmie met deze reis mee geweest. 

Juf Jenny, Juf Patricia en juf Angela zijn de gelukkigen die 3 februari naar Ghana afreizen. Wij hopen dat ze 11 februari geïnspireerd 

terug zullen komen met kennis en ervaringen die ze kunnen delen met de thuisblijvers. 

Schooltandarts 

De schooltandarts is er weer op onze school. Wanneer u uw kind heeft ingeschreven ontvangt u binnenkort een oproep voor de 

controle. 

Bibliotheek  

Een aantal ouders is druk aan het werk geweest om onze schoolbibliotheek weer netjes en overzichtelijk te krijgen. Ontzettend 

bedankt! Zo kunnen onze kinderen boeken lenen, plezier beleven en veel leren. Binnenkort breidt de school de bibliotheek uit 

met flink wat boeken. Deze boeken kunnen we kopen dankzij de organisatie Vistra Netherlands, waarvoor dank! 

Voorleesdagen 

Wij doen we dit jaar weer mee met de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen en lezen doen we 

elke dag. Maar deze week maken wij van het voorlezen een feestje, te beginnen met een 

spetterende opening op woensdag 24 januari 2018 om 8:30 uur.  

U bent van harte welkom.                                                                 

De bibliotheek wordt opnieuw in gebruik genomen met heel veel nieuwe boeken.  

Ook de week daarop zullen er tal van activiteiten omtrent het (voor)lezen georganiseerd 

worden.  

  De afsluiting is op vrijdag 2 februari 2018, van 12:45  tot 14:15 uur in de klas van uw kind.

https://www.amsterdam.nl/pakjekans


 

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

