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Corona/ Zelftesten
We zijn erg bezorgd over oplopende besmettingsaantallen. Daarom vragen we weer jullie
medewerking om ervoor te zorgen dat we op school onderwijs kunnen blijven verzorgen.
Basisregels voor iedereen:
-Was vaak en goed uw handen.
-Houd 1,5 meter afstand.
-Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al
gevaccineerd bent.
-Zorg voor voldoende frisse lucht.
Belangrijkste maatregelen op school op een rijtje:
• Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 een mondkapje te dragen als zij zich verplaatsen in
school.
• Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
• Leerlingen blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij Corona.
• Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week een zelftest te doen.
Het aanvragen van de gratis zelftesten kan via de leerkracht van uw kind.
Cito-toetsen
Tussen 17 januari en 4 februari gaan we Cito-toetsen afnemen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8.
Deze toetsen geven een objectief beeld van wat een leerling kan en wat een leerling nog moet leren.
Met deze informatie kan een leerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op zijn groep én op
individuele leerlingen. De inhoud van de toetsen is gebaseerd op de kerndoelen voor
het basisonderwijs. In het rapport en tijdens het rapportgesprek informeren we u over de resultaten
van deze toetsen.
Rapporten
In de week voor de voorjaarsvakantie en de twee weken na deze vakantie kunt u zich via Parro
inschrijven voor het rapportgesprek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging, ook via Parro.
De gesprekken zullen online plaatsvinden vanwege de Corona-richtlijnen. Alleen in bijzondere
situaties kan het zijn dat we u vragen om voor dit gesprek op school te komen.
Heeft u het rapport van uw kind nog thuis? Geef dat dan z.s.m. mee naar school!

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
In oktober 2021 zijn we met de hele school naar de Efteling geweest. Dat was een geweldige dag.
Dat was het schoolreisje van de twee schooljaren daarvoor. Die konden vanwege Corona niet
doorgaan. Een aantal ouders heeft begin dit schooljaar de schoolreis en de ouderbijdrage van vorig
schooljaar nog betaald.
We hopen eind dit schooljaar weer op schoolreis te kunnen gaan. Dat hangt van het verloop van
Corona. Maar ook van u; de ouderbijdrage moet weer betaald worden. Van de ouderbijdrage betalen
we de schoolreis en verzorgen we de extra activiteiten zoals Sint en Kerst.
Net als eerdere jaren kunt u op twee manieren betalen:
1 Heeft u een stadspas? Geef de pas aan uw kind mee naar school en vraag uw kind de
pas even aan juf Belinda of juf Carla te geven. Zij scannen de pas en geven
deze weer terug aan uw kind.
2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL97RABO0361439903 t.n.v. stichting Zononova,
onder vermelding van “ouderbijdrage 2021-2022” en de naam en groep van uw kind(-eren).
U ontvangt via Parro en email binnenkort berichten met de mogelijkheid om te betalen.
Zodra uw betaling is verwerkt stoppen we met het zenden van deze berichten.
Financiële zorgen of vragen?
Budgetadviseur Marcella kan u helpen! Marcella werkt voor Buurtteam Amsterdam. Het Buurtteam
ondersteunt inwoners van Amsterdam bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun
sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.
Marcella kan u helpen met financiële vragen, het aanvragen van subsidies waaronder de Stadspas en
nog veel meer. Zij is er voor u en uw kind; maak er gebruik van!
U kunt haar bereiken op: T: 06-40165127, E: m.markelo@madizo.nl
Schooltandarts
Deze week is de schooltandarts gestart. Veel kinderen
zijn al langs geweest. Hieronder ziet u hoe de praktijk
in de school er uitziet.
Mocht u vragen hebben, neem dan even contact op:
Jeugdtandverzorging Amsterdam; Angelica Setiaman,
tandarts
Tel: 020-6166332 Email: asetiaman@jtvamsterdam.nl of info@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl

Stepjes buiten de school parkeren/ mee naar huis nemen
Soms komen leerlingen met stepjes naar school. Deze stepjes worden dan in school
gezet. We merken dat dat er wat meer zijn geworden. Dat leidt tot onveilige situaties.
Ze staan in de weg. Vanaf 17 januari is het daarom niet meer toegestaan om de stepjes
in school te parkeren.
We vragen u om de step van uw kind buiten bij de fietsrekken te parkeren of zelf weer
mee naar huis te nemen. Bedankt voor uw medewerking!

Nationaal Programma Onderwijs
Dit schooljaar ontvangt de school extra subsidie van de overheid om de leer-vertraging, die is
opgelopen door de Corona-pandemie en de schoolsluiting, in te lopen.
Deze subsidie heet Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Wij hebben ervoor gekozen om deze extra subsidie in te zetten op verschillende onderdelen.
Hierover is met de medezeggenschapsraad gesproken; zij hebben ingestemd ons NPO-plan.
Hieronder vindt u de onderdelen met daaronder een korte beschrijving.
Voor- en vroegschoolse interventies
We gaan werken met een nieuw observatiesysteem waardoor we de ontwikkeling van leerlingen
eerder beter in beeld hebben en ons onderwijsaanbod daar beter op kunnen gaan afstemmen.
Uitbreiding onderwijs
Groep 7 en 8 maken wekelijks een lesuur meer. Hierdoor is er op jaarbasis ongeveer 35 uur meer
lestijd om de vertraging in te lopen.
Instructie in kleine groepen - High Dosage Tutoring (HDT)
Een deel van de leerlingen van groep 7 ontvangt 3 uur per week intensieve extra rekenles. Deze
leerlingen werken in tweetallen, o.l.v. een tutor.
Feedback
We hebben vorig schooljaar een nieuwe rekenmethode in gebruik genomen. De kwaliteit van de
rekenlessen willen we vergroten door de leerkrachten te coachen en te begeleiden. Het geven van
goede feedback is essentieel. Daar willen we beter in worden.
Daarnaast willen we kennis over rekenproblemen bij leerlingen vergroten.
We schaffen extra materialen aan om ons rekenonderwijs verder te verrijken.
Technieken voor begrijpend lezen
We schaffen extra middelen aan om het lezen op school –nog- leuker te maken.
Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Met extra materialen en extra personeel willen we ervoor zorgen dat de leerlingen het fijn hebben
op school. Dat is de basis om tot leren te komen.
Sportieve activiteiten
Tijdens de pauzes willen we de leerlingen meer uitdagen om te bewegen. Hiervoor zetten we extra
personeel en materialen in.
Daarnaast breiden we het aantal lessen bewegingsonderwijs uit.
Cultuureducatie
We bieden extra cultuur-educatielessen aan, verzorgd door externe partners. Ook gaan we vaker op
excursie. Ook daar leren de leerlingen veel van!
Metacognitie en zelfregulerend leren
Als team willen we meer te weten komen over hoe we leerlingen zelf concreter kunnen laten
nadenken over hun eigen leerproces. Hoe beter leerlingen dit kunnen, hoe beter zij presteren.
Samenwerkend leren
Samen werken, samen leren, samen leven. We schaffen extra materialen aan waarmee we
samenwerken stimuleren en maken daar tijd voor vrij.
Onderwijsassistenten/instructeurs
Met efficiënte inzet van extra personeel kunnen we meer leerlingen intensiever begeleiden om de
leervertraging in te lopen.
Ouderbetrokkenheid
We willen graag samen met de ouders werken aan het inlopen van de vertraging. Daarom zetten we
extra in op goed contact tussen ouders en school.
Digitale technologie
Door de digitale vaardigheden van de leerlingen te vergroten kunnen zij beter gebruik maken van
digitale leermiddelen. In geval van nieuwe lock-downperiodes zijn zij beter toegerust om online les te
volgen.

Week van de Lentekriebels 21-25 maart
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs.
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wij
hebben de afgelopen jaren aan deze week deelgenomen en gaan dat dit jaar ook weer doen.
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit
komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen
relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven
van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de
onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun
eigen en andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor
zichzelf en voor anderen. Zo:
• durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
• ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
• worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
• leren ze respectvol met elkaar om te gaan
• kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.
We willen u graag zoveel als mogelijk betrekken bij dit onderwerp.
In maart organiseren we daarom een ouderbijeenkomst over deze week.
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
maandag 7-2-2022
studiedag medewerkers obs Holendrecht
dinsdag 8-2-2022
studiedag medewerkers obs Holendrecht
vrijdag 15-4-2022
Goede Vrijdag/ studiedag medewerkers obs
Holendrecht
maandag 18-4-2022
Tweede Paasdag
Studiemiddagen (12.00 uit)
maandag 24-1-2022
studiemiddag medewerkers obs Holendrecht
dinsdag 15-2-2022
lesvrije middag i.v.m. rapportgesprekken
donderdag 31-3-2022
studiemiddag medewerkers obs Holendrecht
Schoolvakanties
19-2-2022/27-2-2022
Voorjaarsvakantie
23-4-2022/8-5-2022
Meivakantie

