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Nieuws van obs Holendrecht!  
                   Achtste editie 2018-2019, 12 april 2019 

Obs Holendrecht Feestdag 26 april  

Bezoek onderwijsinspectie 18 maart 

Vertrek juf Lisette 

Schoolfotograaf 15 mei 
Tijdelijk intern begeleider: Marjolein Fontijn 
Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis 

 

Feestdag 26 april: obs Holendrecht-Feestdag! 
Vandaag, 12 april doen veel scholen mee aan de Koningsspelen. Zoals eerder aangegeven doen wij dat op vrijdag 26 april. De dag 
erna is het Koningsdag. Dat sluit mooi op elkaar aan. Wij hebben die dag nog veel meer te vieren dan alleen maar de verjaardag van 
de Koning. De voorbereidingen op een geweldige dag zijn in volle gang. Eerder deze week deelden we het programma. Vandaag 
informeren we u over de Sponsorloop en de Vrijmarkt.   
 
Sponsorloop:  
Op 26 april doen alle leerlingen mee aan een sponsorloop. Een deel van de 

opbrengst is bestemd voor het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam, vlak 

bij het AMC. Dit huis is voor ouders, die dichtbij hun zieke kind willen zijn. Voor 

het hele gezin is de huiskamer daar een plek om even tot rust te komen en te 

kunnen spelen en even niet aan alle ellende te hoeven denken.  

Wij, de leerlingenraad, de ouderraad en het team, steunen deze organisatie 

graag! 

Het andere deel zullen wij gebruiken om ons “extra activiteiten voor onze leerlingen” potje te verhogen om zo nog meer leuke 

dingen op school te organiseren, waar wij nu nog geen extra middelen voor hebben. 

 

We zien graag at de leerlingen tot 25 april op zoek gaan naar sponsors. Binnenkort ontvangen de leerlingen een envelop met alle 

informatie. We willen heel graag dat de sponsors vóór de sponsorloop het geld al doneren, zodat we op 26 april kunnen laten weten 

hoeveel we hebben opgehaald voor de goede doelen!  

 

Wij vragen u hierbij om uw kind te sponsoren en te helpen bij het zoeken van andere sponsors.  

 

Vrijmarkt 

Aan het einde van de lesdag begint de Vrijmarkt. Leerlingen en hun ouders mogen dat op het plein van de onderbouw eigen spullen 

verkopen of iets doen om geld mee te verdienen. De opbrengst mag natuurlijk gedoneerd worden aan de goede doelen van de 

school, maar dat is geen verplichting. Tijdens de Vrijmarkt is er ook wat lekkers te koop. Ook kunt u meedoen met een loterij…. met 

mooie prijzen! 

We rekenen op uw komst. Voor alle duidelijkheid:  De dresscode is Oranje! 
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Bezoek onderwijsinspectie 18 maart: onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op obs Holendrecht! 

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over het bezoek van de onderwijsinspectie aan onze 

stichting, Sirius. Maandag 18 maart bezochten zij onze school.  Zij volgden lessen in verschillende 

groepen en voerden gesprekken met medewerkers en leerlingen, om een goed beeld te krijgen van 

de school en de kwaliteit van ons onderwijs. De inspectie heeft ons al laten weten tevreden te zijn 

over ons onderwijs. Er zijn ook punten die beter kunnen. Daarmee gaan we aan de slag.  

Zodra het rapport van het bezoek gereed is, delen we het uiteraard met  u.  

Juf Lisette Steenman verlaat onze school 
Juf Lisette, leerkracht van groep 1-2A, gaat onze school eind april verlaten. Zij heeft besloten om m.i.v. 1 mei 2019 over te stappen 
naar een school voor speciaal onderwijs. Vorige week hebben we de ouders van 1-2A hierover al geïnformeerd. Wij vinden het erg 
jammer dat juf Lisette onze school gaat verlaten en bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid. De laatste werkdag van juf 
Lisette is vrijdag 26 april. Zij zal op die dag afscheid nemen van de leerlingen.  
We zijn op zoek naar vervanging en informeren de ouders van 1-2A over de personele bezetting van de groep  in de maanden mei, 
juni en juli, zodra we meer weten.   

Tijdelijke intern begeleider: Marjolein Fontijn 

Zoals bekend vertrekt juf Gerda eind april . Na de meivakantie start Marjolijn Fontijn als tijdelijke intern begeleider. De komende 

weken zal Marjolijn al enkele keren op onze school aanwezig zijn, om kennis te maken en informatie tot zich te nemen. We wensen 

Marjolijn de komende periode veel succes en plezier toe, op onze school.  

15 mei: schoolfotograaf! 

Woensdag 15 mei bezoekt een fotograaf van Fotostudio Veefkind onze school. Hij richt zich in onderstaand bericht tot u:  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Woensdag 15 mei kom ik om half 9 op school om de kinderen te fotograferen. 

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig weer niet met natte haren op 

school aankomen? 

 

Ons kledingadvies: GEEN witte kleding. 

Ik zal er alles aan doen uw kind(eren) zo natuurlijk mogelijk op de foto te zetten. 

 

 

De fotograaf  

 
De fotograaf maakt individuele foto’s en groepsfoto’s. U ontvangt nog informatie ovr de wijze van bestellen.  

Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis 
Om ook in 2019 leuke activiteiten te organiseren heeft de Ouderraad uw ouderbijdrage hard nodig. Een deel van de ouders heeft de 
ouderbijdrage al betaald, maar helaas nog niet iedereen.  
We vragen u daarom: steun de Ouderraad en uw kind op school en betaal de ouderbijdrage!  Hoe? Het kan op twee manieren: 
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). 

Team obs Holendrecht 


