
 

 

 

 

 

Nieuws van  

obs Holendrecht! 

 

 

 

Negende editie, 23 februari 2018 
Vóór 31 maart: ouderbijdrage en schoolreis betalen!  

12-16 maart: de Week van het Geld 

Vanaf 7 maart: bruin brood mee naar school! 

12 maart: interactieve theatervoorstelling voor alle ouders 

14 maart: school gesloten i.v.m. staking 

Geannuleerd: meester- en juffendag 

Voorjaarsvakantie en studiedagen  

Regelingen gemeente zie website 

Aanmelden? 

 

Vóór 31 maart: ouderbijdrage en schoolreis betalen! 

Vóór 31maart moet de ouderbijdrage en het schoolreisje zijn betaald. Bent u daar nog niet aan toegekomen, doe dat dan zo snel 

mogelijk. Wij moeten nl. vóór 31 maart het schoolreisje betalen en wij kunnen dat niet als u niet betaald heeft. 

Heeft u een stadspas? Laat deze dan op school even scannen. Dat kan iedere dinsdagochtend bij de budgetadviseur, maar u kunt 

ook bij juf Carla terecht.  

Heeft u geen stadspas? Maak dan €55,- over naar rekeningnummer 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). 

Heeft u dit al wel betaald? Dank u! 

12-16 maart; de Week van het Geld 

Goed met geld leren omgaan is erg belangrijk. Daarom besteden we in de week van 12 tot 16 maart in de groepen 6, 7 en 8 

aandacht aan De Week van het Geld. Budgetadviseurs komen voorlichting geven, de leerlingen krijgen opdrachten mee voor 

thuis. Klik hier voor informatie voor u als ouder. 

Vanaf 7 maart: bruin brood mee naar school!  

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.  

 

Na de krokusvakantie gaan de afspraken in. Wij rekenen op uw medewerking! 

Onze afspraken over het 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. 

 

Tip: voor de kinderen die op vrijdag schoolzwemmen en de kinderen die meedoen met de naschoolse activiteiten. 

Geeft u uw kind een extra bruine boterham mee. 

  
 

Om de kinderen het belang van gezonde voeding te leren zijn er deze week gastlessen, verzorgd door medewerkers van de 

gemeente, over gezondheid.  

12 maart: interactieve theatervoorstelling voor alle ouders 

Voor alle ouders is er op maandag 12 maart van 8.45 uur tot 9.45 uur een interactieve theatervoorstelling op onze school. U 

leert op een leuke wijze uw kind(eren) een gezond voedings- en beweegpatroon aan te leren. Komt allen! 

14 maart: alle leerlingen vrij, school gesloten i.v.m. staking van het personeel 

Op woensdag 14 maart staken de meeste medewerkers van onze school, voor betere arbeidsomstandigheden en een hoger 

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/


 

salaris. Wij hebben hierdoor onvoldoende personeel beschikbaar om de school die dag te openen.  

Wij vragen om uw begrip en steun. 

Geannuleerd: meester- en juffendag 

In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat op woensdag 14 maart de meester- en juffendag gepland is. Vanwege de staking kan 

deze activiteit geen doorgang vinden en gaan wij op zoek naar een andere manier om dit feest dit schooljaar alsnog te vieren.  

Voorjaarsvakantie en studiedagen 

De Voorjaarsvakantie is begonnen. Maandag 5 maart en dinsdag 6 maart hebben de leerkrachten twee studiedagen. De leerlingen 

zijn vrij. Woensdag 7 maart verwachten wij uw kind weer op school. 

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. 

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. 

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 
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