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Nieuws van obs Holendrecht!  

                Vierde editie 2018-2019, 30 november  2018 
Telefonische bereikbaarheid 
Personeel 

Parro 

Ouders: bedankt! 

Bijzondere dagen: 5, 6, 20 en 21 december 

Ouder- en kindinloop 

Ouderbijdrage 

Op tijd 

 

Telefonische bereikbaarheid obs Holendrecht 
We doen onze uiterste best om op lesdagen tussen 8.10 en 16.00 uur telefonisch goed bereikbaar te zijn. Helaas lukt dat niet altijd.  
Als u belt en doorgeschakeld wordt naar de voicemail kunt u gewoon een bericht inspreken. Wij luisteren dat bericht z.s.m. af en nemen indien 
nodig contact met u op.   

Personeel 
Bezetting nieuwkomersgroepen 
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over het vertrek van meester John. Hij heeft vandaag afscheid genomen van zijn groep. Maandag start 
hij op zijn nieuwe school.  
Vanaf a.s. maandag 3 december zullen juf Joanne en juf Janet de Nieuwkomersgroep Middenbouw begeleiden. Juf Joanne is een bekend gezicht, zij 
werkt sinds de start van het schooljaar bij de Nieuwkomersgroep Bovenbouw.  
Juf Janet komt ons team versterken. Zij start officieel per 3 december, maar was de afgelopen weken al regelmatig op school. We wensen juf Janet 
veel plezier en succes op haar nieuwe plek. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.  
 
Larissa Linger 

U heeft mij vast al zien rondlopen of misschien hebben we elkaar al kort gesproken. Mijnnaam is 

Larissa Linger en ik ben sinds deze maand werkzaam als ouderconsulent en coördinator van de 

tussenschoolse opvang.   

U zult mij zien tijdens de voor u georganiseerde ouder(thema)bijeenkomsten op de 
maandagochtend, hierbij drinken we thee en koffie, vragen we hoe het met elkaar gaat en of we 
iemand kunnen helpen. Zo nu en dan komt er een leuk thema voorbij waar u als ouder ook aan mee 
kunt doen en over mee kunt beslissen ( denk aan thema’s als; EHBO,  “Hoe voer ik gesprekken met 
mijn kind?” & “Mijn kind luistert niet, wat nu?!”) U bent van harte welkom om tijdens de 
ouderochtenden langs te komen! 
Daarnaast is de tussenschoolse opvang dringend op zoek naar lieve, enthousiaste en sterke ouders! U 
begeleidt de kinderen tijdens het buitenspelen en komt in contact met andere ouders. De dag(en) die 
u wilt helpen bij de tussenschoolse opvang bepaalt u zelf. Natuurlijk staat hier een mooie vergoeding tegenover. Aanmelden? Stuur een mail naar 
l.linger@swazoom.nl 
U kunt mij elke maandag, donderdag en vrijdag vinden in de ouderkamer. Schuif gerust aan voor een kopje koffie en maak een praatje, wie weet 
kunnen we iets voor elkaar betekenen! Ben ik er even niet? Ik ben tijdens schooltijden te bereiken op 0636295560 of stuur een mailtje naar 
l.linger@swazoom.nl 
Graag tot snel! 

Parro 
Maandagochtend 3 december introduceren we tijdens de ouderbijeenkomst om 8.30 uur ‘Parro’.  
Parro is een digitaal platform, waarop de leerkracht en ouders snel en eenvoudig digitaal met elkaar kunnen 
communiceren. We willen u die ochtend laten zien hoe het werkt.  
Om het in gebruik te kunnen nemen hebben we uw emailadres nodig. Van bijna iedereen hebben we dat al, 
maar om zeker te weten dat we uw juiste emailadres hebben, vragen we om deze –nogmaals- te geven. Uw 
kind heeft hiervoor een brief meegekregen.  
Tip: Het is handig om op uw telefoon alvast de app van ‘Parro’ te installeren.  

Ouders bedankt! 
Onze school is al helemaal in Sinterklaas-stemming. Dat is mede te danken aan de inzet van alle ouders, die de afgelopen weken hebben geholpen 
met het versieren. Namen het team: bedankt daarvoor!! 
De Pieten zijn ook al langs geweest;-). Alle leerlingen ontvingen deze week een leuk kadootje.  
Inmiddels hebben de leerlingen van de hogere groepen hun surprise al naar school gebracht. Dat belooft wat, voor 5 december…  
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Bijzondere dagen: 5, 6, 20 en 21 december 
Woensdag 5 december komt de Sint naar onze school, heeft hij ons laten weten! We verwachten hem rond 8.30 uur op school…. Alle leerlingen zijn 
die dag net als altijd om 12.30 uur uit.  
Donderdag 6 december is een vrije dag, voor alle leerlingen. De medewerkers van de school hebben die dag een studiedag. 
Donderdag 20 december is het kerstdiner. Meer informatie volgt z.s.m. 
Vrijdag 21 december start om 12.30 uur de kerstvakantie. Alle leerlingen zijn die middag vrij. 

Ouder- en Kind Inloop  
 

 

Betaling schoolreisje en ouderbijdrage  
Heeft u nog niet betaald? Doe dat dan snel! Dan kunnen wij, het team en de ouderraad, verder met het voorbereiden van leuke 
activiteiten van uw kind.  
Zoals eerder aangegeven kunt op twee manieren betalen 
1.      Heeft u een stadspas? Laat uw stadspas op school scannen door de MADI-medewerker op dinsdagochtend, of door juf Carla op 
woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend. 
2.       Heeft u geen stadspas? Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz. Obs 
Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage 2018-2019” en de naam en groep van uw kind(-eren) 

Op tijd: 8.30 uur in de groep 
Veel kinderen zijn dagelijks op tijd in de groep. Dat is super!! 
Maar… het is belangrijk, én verplicht, dat álle kinderen dagelijks op tijd in de groep zijn. Daar bent u als ouder verantwoordelijk voor. 
Vertrek op tijd van huis, zodat uw kind om 8.30 uur in de klas aanwezig is. Dan kan de les op tijd starten.  
Uw kind is leerplichtig, en moet op tijd op school zijn. Bedankt voor uw medewerking.  

Team obs Holendrecht 

 

 


