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Welkom! 

Welkom in het nieuwe schooljaar! Voor alle nieuwe ouders: welkom op obs Holendrecht!  
We zijn vanochtend goed begonnen: op het plein zongen we samen ‘Klaar voor de Start’, van Kinderen voor 
Kinderen. Het was erg leuk om elkaar weer te zien na al die weken.  
Alle leerlingen zijn daarna naar hun nieuwe groep gegaan om te starten met het nieuwe leerjaar.  
We gaan er samen een leuke tijd van maken en wensen iedereen heel veel plezier en succes! 
 

Parro, email en telefoon 

Bijna alle ouders en verzorgers hebben de app van Parro al geïnstalleerd op hun mobiel.  
Wij gebruiken Parro om u uit te nodigen voor de gesprekken op school, om nieuws te 
delen en om leuke momenten van de groep van uw kind met u te delen.  
We verwachten dat we alle ouders via Parro kunnen bereiken.  
Heeft u Parro nog niet geïnstalleerd op uw device? Doe dat dan snel. Heeft u vragen 
over het aanmelden? Stel ze even aan de leerkracht van uw kind.  
 
Daarnaast willen wij u voor incidentele gevallen ook via de mail kunnen bereiken. Het is 
daarom erg belangrijk dat we uw juiste emailadres op school hebben. Ontvangt u nu 
geen email van ons? Kom dan even langs bij juf Carla, van de administratie..  
 
We willen u ook telefonisch goed kunnen bereiken. Heeft u een nieuw telefoonnummer? Geef 
dat even door aan juf Carla. 
 

Ontbijt- drinken- 10-uurtje- lunch 

Ontbijten 
Het is erg belangrijk om ’s ochtends met u kind(eren) thuis te ontbijten. Uw kind heeft energie nodig om er een 
goede lesdag van te maken en veel te leren. Wij verwachten dat u in de ochtend met uw kind ontbijt.   
 
Helaas lukt het sommige ouders niet altijd om met hun kind te ontbijten. Voor deze kinderen bieden wij in 
samenwerking met vrijwilligers uit de buurt sinds 2017 een schoolontbijt aan, zodat zij de lesdag met voldoende 
energie kunnen starten.  
 
De spelregels voor het schoolontbijt zijn als volgt: 
- Heb je een keer niet thuis kunnen ontbijten, dan mag je om tussen 8.20 en 8.30 uur 1 
of 2 boterhammen of een stukje fruit eten. 
- Het schoolontbijt is NIET bedoeld om voor de tweede keer te ontbijten. 
- Het schoolontbijt is NIET bedoeld om mee naar de klas te nemen als tussendoortje of 
de lunch.  
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drinken - 10-uurtje – lunch 
We zijn sinds vorig schooljaar officieel een JumpIn school en hebben samen afspraken gemaakt over het eten en 
drinken op school:  
Drinken  Water of melk  
10 uurtje  Fruit/ groente eventueel met een volkoren/bruine boterham 
Lunch   Volkoren/bruine boterham, groente/fruit 
 
We vragen u om deze afspraken na te komen en uw kind dit dagelijks mee te geven.  
Als het eet- en drinkpatroon van uw kind ons opvalt, dan nemen wij contact met u op.  
 

Gezond Trakteren 

Als uw kind jarig is, dan mag uw kind trakteren. Hij/ zij mag een activiteit uitkiezen uit 
de verjaardagsactiviteitenlijst van de groep. Ook mag uw kind trakteren.  
We zien graag gezonde traktaties. Ook voor de leerkrachten!  
 
Als er teveel traktaties worden meegenomen, dan wordt er een ding uitgekozen om te 
trakteren. Wat overblijft mag worden opgehaald door de ouders/ verzorgers.  
 
 

Gymspullen mee op dinsdag en donderdag 

Op dinsdag en donderdag begeleidt meester Maarten de lessen bewegingsonderwijs. De kinderen worden in 
sportkleding in de gymzaal verwacht. We vragen u ervoor te zorgen dat uw kind een sportbroek en t-shirt bij zich 
heeft. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Start zwemlessen groep 5 en Nieuwkomers 

Ook dit schooljaar doen we weer mee met het schoolzwemmen voor groep 5 en de Nieuwkomersgroepen. Het 
schoolzwemmen start op 4 september. Zij vertrekken om 10.30 uur en zijn om 12.45 terug op school. Deze 
groepen gymmen alleen op dinsdag.  
Vanuit school zijn er enkele begeleiders beschikbaar. Daarom doen we een beroep op de ouders van deze 
groepen om een aantal keren als begeleider mee te gaan. De leerkrachten van groep 5 en de Nieuwkomers 
benaderen de ouders van deze groepen hier binnenkort over.   
De zwemles kan alleen doorgaan als er wekelijks voldoende ouders zijn om de groep te begeleiden.  
 

Kennismakingsgesprekken 

De groepsleerkracht wil uw kind en u graag snel goed leren kennen. Daarom ontvangt u 
binnenkort een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Let op: u ontvangt de 
uitnodiging via Parro. Zorg dat we u daarop kunnen bereiken!  
 

Op tijd naar school en op tijd ophalen! 

Vandaag waren heel veel kinderen op tijd op school. Onze complimenten!  
Voor alle duidelijkheid hierbij de schooltijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur 
Woensdag: 8.30-12.30 uur. 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. We verwachten dat alle leerlingen om 8.30 uur in 
de klas zijn.  
Als de school uit is verwachten we dat de leerlingen van de lagere groepen op tijd worden 

opgehaald. Het is voor uw kind en voor ons erg vervelend als u te laat bent.  
Lukt het niet om op tijd te komen? Bel dan even naar school. 
 

Sportspreekuur, wekelijks op maandag van 9 tot 10 uur, verzorgd door de gemeente Amsterdam 

Tijdens het sportspreekuur op onze school bieden wij ouders/ verzorgers én kinderen de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier meer informatie te krijgen over het sportaanbod in de buurt. Ook kunnen wij 
inschrijvingen doen bij het Jeugdsportfonds, en het eerste contact leggen met de desbetreffende sportvereniging.  
 
Wilt uw kind graag meer sporten? Kom dan langs op het spreekuur! 
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Vakanties en vrije dagen 

Op onze website vindt het overzicht van de vakanties en vrije dagen. Klik hier voor de informatie.  
 

Personele bezetting 2019-2020 

Hieronder vindt u het overzicht van de personele bezetting in het nieuwe schooljaar. 

 

Directie Klaas de Roij en Ineke Linthorst (ad interim) 

Interne begeleiding  Wilma Koetsier Barink, Nienke Vuijck en Janet Vissers 

Vroeg en voorschool 
coördinator 

Astrid Timmer 

Vakdocenten 
bewegingsonderwijs en 
beeldende vorming 

Maarten Buijsman en Manja Grusson 
 

Administratie en 
conciërge 

Carla Bruijn en Olivier Smit 

  

Groep 1-2A Nienke Vuijck en Rubyna van der Meulen 

Groep 1-2B Astrid Timmer en Aaltje Kramer 

Groep 2-3 Claire Bongsodipo 

Groep 4 Rita Nawmie 

Groep 5  Aaltje Kramer en Grachella Pryor 

Groep 6 Daphne Schlichting en Urmie Rijhiner 

Groep 7 Iwan Loods 

Groep 8 Audrey Bronne en Jenny Mettendaf 

Nieuwkomers 
Middenbouw 

Henny Copal en Janet Vissers 

Nieuwkomers 
Bovenbouw 

Ingrid Castelijn, Linda Kistemaker en Janet Vissers 

  

Onderwijsassistenten Angela Paulides, Susanne Westphal, Patricia Ruimwijk en Ludwina Williams 

  

Ouderconsulent Larissa Linger 

Ouder Kindadviseur Sagina Etnel 

 

 

 

Team obs Holendrecht 

http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-115818/pagina/vakanties__vrije_dagen.html

