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Cito-toetsen en rapportgesprekken 

Vanaf deze week maken de leerlinge van groep 2 t/m 7 verschillende Cito-toetsen. We zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling van 

uw kind in de afgelopen maanden. Tijdens het rapportgesprek informeren we u hierover.  

U ontvangt binnenkort via PARRO een uitnodiging voor het rapportgesprek, van de leerkracht van uw kind.  

Nieuws over het onderzoek naar fusie Sirius-Bijzonderwijs 

Op laatste twee pagina’s van deze nieuwsbrief vindt u informatie over het onderzoek naar de fusie tussen de stichting Sirius, waar 

onze school onderdeel van uitmaakt, en Bijzonderwijs, een andere grote stichting in Amsterdam Zuid Oost.  

Sciandri Sportstimulering 

Hallo iedereen van obs Holendrecht, 

 

Mijn naam is Mitchell, werkzaam voor SCIANDRI sportstimulering.  

ELKE MAANDAGOCHTEND VAN 08.45-10.00 UUR ORGANISEREN WIJ OP DE HOLENDRECHTSCHOOL EEN SPORTSPREEKUUR (GRATIS). 

HIER KUNT U TERECHT VOOR AL UW VRAGEN OVER HET SPORTAANBOD IN ZUIDOOST, EN BIEDEN WIJ DE ONDERSTEUNING IN HET 

DOORVERWIJZEN NAAR SPORTVERENIGING. OOK ZIJN WIJ INTERMEDIAR BIJ HET JEUGDFONDSSPORT. 

 

Ook ben ik sinds kort actief als BUURTSPORTCOACH op de donderdagmiddag, onder andere op jullie school.  

Als BUURTSPORTCOACH probeer ik zo veel mogelijk kinderen aan te laten sluiten bij brede schoolactiviteiten door de enthousiasme 

over te brengen en informatie te geven over het aanbod.  

Na afloop van de brede schoolactiviteiten op donderdagmiddag geef ik een sport- en spelinstuif voor kinderen tussen 4-14 jaar 

in de gymzaal op het schoolplein bij de Morgenster (Holendrechtplein 41).  

 

Deze gratis sport- en spel instuif is van 15.30-17.00 uur.  

Naast al deze werkzaamheden kunnen wij u ook helpen met het vinden van de juiste sportvereniging in de omgeving voor uw 

kind(eren), het eerste contact leggen met de sportclub, en indien nodig het aanmelden bij het JeugdFondsSport. 

 

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 

groet, Mitchell 

Besteding opbrengst sponsorloop-Vrijmarkt 26 april 
De opbrengst van de sponsorloop en de Vrijmarkt op 26 april was ruim €2000,-. Na aftrek van de kosten is er €2000,- overgebleven 
voor de twee goede doelen. Na overleg met de leerlingenraad, die samen voor een heel groot deel van de inkomsten hebben 
gezorgd, hebben we besloten om de €2000,- als volgt te verdelen: 
€900,- gaat naar het Ronald Mc Donald Emma huis Amsterdam. 
€1100,-, is bestemd voor activiteiten voor onze leerlingen van obs Holendrecht.  
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Waarom dit verschil, denkt u misschien? De leerlingenraad heeft hier een grote stem in gehad; zij gaven aan dat zij het eerlijk vinden 
om net wat meer dan de helft aan het eigen goede doel te besteden, omdat zij er ook heel wat voor hebben gedaan. Dat mag best 
extra beloond worden, vonden zij.    
 
Woensdag 5 juni gaan we met de leerlingenraad en een afvaardiging van de ouderraad naar het Ronald Mc Donald Emma huis 
Amsterdam om een cheque met daarop het bedrag van €900,- te overhandigen.  
 
Voor de €1100,- voor activiteiten voor de school was de leerlingenraad het eens met het voorstel om een betere geluidsinstallatie te 
kopen, zodat we bij alle leuke feesten en activiteiten in en om de school goed geluid hebben. Deze installatie is inmiddels al besteld...  

Studiedagen 11 juni en 26 juni: alle leerlingen vrij! 
Dinsdag 11 en woensdag 26 juni is de school gesloten vanwege studiedagen voor de medewerkers van obs Holendrecht.  

Meester- en juffendag 12 juni, 8.30 uur verzamelen in de aula! 
Woensdag 12 juni vieren alle leerkrachten hun verjaardag, met hun eigen groep. We beginnen ’s ochtend wel even met z’n allen in 
de aula. Komt u meezingen?? 

Schoolreis 14 juni en ouderbijdrage 

Na de verschillende oproepen, telefonisch, via de mail en een brief, hebben veel ouders alsnog de ouderbijdrage en het schoolreisje 

betaald.  

De groepen 1 t/m 4 en Nieuwkomers Middenbouw gaan naar pretpark Julianatoren, in Apeldoorn.  

De groepen 5 t/m 7 en Nieuwkomers Bovenbouw naar  familiepark Drievliet, in den Haag.  

 

Heeft u nog niet betaald? Neem dan snel contact op met juf Carla, van de administratie, of met Maureen Hubbard, penningmeester 

van de Ouderraad! 

Schoolfoto nabestellen 

Uw kind ontving vorige week een kaartje van de schoolfotograaf. Met de gegevens op dat kaartje kunt u online de foto’s van uw kind 

bekijken en bestellen. Hierbij ontvangt u nogmaals de link naar de website van de schoolfotograaf: 

https://www.schoolfotonabestellen.nl/  

Ontruimingsoefening 29 mei/ BHV-training medewerkeers 
Vorige week woensdag om 11.30 uur ging het brandalarm af, i.v.m. de jaarlijkse ontruimingsoefening.  
Dit was het teken om de school zo snel als mogelijk te ontruimen. Binnen 4 minuten waren alle aanwezigen op het plein op de 
afgesproken plek. Kort daarop werd het sein ‘Brand meester!’ gegeven, en kon iedereen weer naar binnen.  
We kijken terug op een goede oefening, en kregen van de BHV-instructeur mooie complimenten over de manier waarop we snel het 
pand verlieten: rustig en gedisciplineerd.  
In de middag hebben alle medewerkers een basis Bedrijfs Hulp Verlenings-training gevolgd. We kijken terug op een geslaagde BHV-
dag.  

11 juli laatste lesdag schooljaar 2018-2019/ 9 juli laatste lesdag groep 8 

Donderdag 11 juli is de laatste lesdag van de leerlingen. Om 14.30 uur start die dag de zomervakantie. Voor de leerlingen van groep 8 

begint de vakantie al wat eerder; we zwaaien hen dinsdag 9 juli om 14.15 uur uit. Zij nemen dan, na 8 jaar, definitief afscheid van 

onze school….  

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 

In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de vakanties en vrije dagen van het nieuwe schooljaar.  

De landelijk geplande schoolvakanties vindt u hier, op de site van de Rijksoverheid. Naast deze weken hebben de basisscholen ruimte 

voor eigen planning van studiedagen en vrije dagen en of weken.  

Team obs Holendrecht 

 

Op de volgende pagina: 

Voortgang onderzoek naar fusie Bijzonderwijs en Sirius 

On the last page: Progress on merger Bijzonderwijs en Sirius 

 

 

https://www.schoolfotonabestellen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2019-2020
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Werkzaamheden werkgroepen bijna afgerond 

Zoals in de nieuwsbrief van maart is weergegeven, zijn er werkgroepen gevormd bestaande uit directeuren en 

GMR-leden (zowel personeelsgeleding als oudergeleding) voor de onderwerpen onderwijs, personeel, identiteit 

en financiën. De werkgroepen zijn gestart met het in beeld brengen van de gevolgen, meerwaarde en 

aandachtspunten van een eventuele bestuurlijke fusie tussen Stichting Sirius en Stichting Bijzonderwijs.  

 

Inmiddels ontstaat er vanuit de werkgroepen een goed beeld over de effecten en meerwaarde van een 

bestuurlijke fusie. Een belangrijke meerwaarde wordt gezien in de versterking van de samenwerking tussen de 

scholen, onder andere in de brede school en met kind- en welzijnspartners, om de kinderen in Zuidoost het beste 

onderwijsaanbod te kunnen bieden.  

 

Vragen en antwoorden 

In de gesprekken die de directeuren en bestuurder op de scholen voeren met personeel en ouders komen diverse 

vragen naar voren, onder andere over de gevolgen van een eventuele bestuurlijke fusie. Op de website is een 

overzicht opgenomen van vragen en antwoorden. U kunt deze via de volgende link teruglezen:  

Vragen en Antwoorden   

 

Ouderraadpleging 

Binnenkort worden de ouders uit  de medezeggenschapsraden (MR-en) en GMR-en uitgenodigd voor een 

bijeenkomst op 6 juni van 18.00-19.00 uur met de bestuurders en externe projectleider. Tijdens die bijeenkomst 

worden de ouders van de MR-en met enkele vragen geraadpleegd over de eventuele bestuurlijke fusie. Daarnaast 

worden alle ouders in de gelegenheid gesteld om bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

aandachtspunten en vragen neer te leggen over de bestuurlijke fusie. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar het 

volgende adres: secretarisgmr@stichting-sirius.nl 

 

Fusierapportage 

Als de fusie-effectrapportage gereed is, wordt deze besproken met de directeuren, de Raden van Toezicht en de 

GMR-en. Wanneer er geen belemmeringen zijn kunnen de bestuurders een voorgenomen besluit nemen. Een 

definitief besluit is pas aan de orde nadat ouders zijn geraadpleegd, de GMR-en hebben ingestemd en de raden 

van toezicht het besluit hebben goedgekeurd. Wanneer die stappen zijn doorlopen zal aan de minister om 

toestemming worden gevraagd. Na een positief bericht van de minister worden de statuten gewijzigd, na 

goedkeuring van de raden van toezicht en de gemeenteraad. De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2020. 

 

Informatie en vragen 

De ouders worden periodiek via de reguliere nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van het proces. We 

begrijpen dat u naar aanleiding van dit bericht mogelijk vragen hebt. U kunt daarmee terecht bij de directeur van 

de eigen school.  

  

http://www.bijzonderwijsnet.nl/upload/media/QandA%20besturenfusie%20Sirius%20-%20Bijzonderwijs%20def.docx
mailto:secretarisgmr@stichting-sirius.nl
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Progress of exploration of merger of Bijzonderwijs and Sirius 

 

Workgroup tasks almost completed 

As was indicated in the March newsletter, work groups comprising directors and GMR members (both personnel 

and parents) were formed for the topics of education, personnel, identity and finance. The work groups began by 

mapping the consequences, added value and concerns of an eventual merger between the boards of Stichting 

Sirius and Stichting Bijzonderwijs.    

 

The work groups now have a good picture of the effects and added value of a merger of the boards.  An important 

added value is the strengthening of the collaboration between schools, such as in the ‘brede school’ and with 

child and welfare partners, in order to be able to offer children in Zuidoost the best possible educational choice. 

 

Questions and answers 

Various questions have emerged in the discussions that the directors and board have had at the schools with 

personnel and parents. These include questions about the consequences of an eventual merger. You can read an 

overview of questions and answers on the website.  

 

Parent consultation 

Parents from the school councils (MRs) and the joint school councils (GMRs) will be invited for a meeting with the 

board members and an external project leader on June from 6 to 7 pm. During the meeting the school council 

parents will be consulted on various questions surrounding the eventual merger. In addition, all parents have the 

opportunity to pass on concerns and questions about the merger to the joint school council (GMR). You can do 

this by sending an e-mail to the following address: secretarisgmr@stichting-sirius.nl 

 

Merger report 

When the merger report is finished, it will be discussed by the directors, the supervisory board (Raad van 

Toezicht) and the GMRs.  If there are no obstacles then the board can make a preliminary decision. A definite 

decision can only be made after parents are consulted, the GMRs have agreed and the supervisory board has 

endorsed the decision.  When all these steps have been taken then the minister will be asked for approval. After a 

positive notice from the minister the statutes will be amended, after approval from the supervisory board and the 

city council. The target date for the merger is 1 January 2020.  

 

 

Information and questions 

Parents will be periodically informed about the progress of the process via the regular newsletter. If you have 

questions in connection with this message you can approach the director of your school.  

 

 

 

 

 

mailto:secretarisgmr@stichting-sirius.nl

