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Corona 

Er is een nieuw Corona-protocol gepubliceerd. Dat vindt u hier:  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/20220126-Protocol-bao-so-sbo.pdf  

Veel punten blijven zoals ze zijn. Hieronder in het kort de wijzigingen per 26 januari 2022:  

II-2: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.  

III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen.  

IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor 

leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen  

IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor kinderen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in 

contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden. 

IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie 

hoeven niet opnieuw getest te worden 

 

De basisregels zijn nog steeds hetzelfde:  

 

 

Rapporten- Cito-toetsen 

Omdat veel leerlingen en medewerkers deze weken wegens Corona en/ of verplichte quarantaines 

afwezig zijn geweest duurt het afnemen van de Cito-toetsen wat langer.  

Vrijdag 18 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. In de week na de voorjaarsvakantie 

vinden de gesprekken plaats.  

Deze 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.  

Leesoffensief Zuidoost leest!  

Graag brengen we bij jullie een aantal filmpjes onder de aandacht die zijn gemaakt om het 

Leesoffensief Zuidoost leest! te ondersteunen.  

1. https://www.ppozo.nl/brede-school-tories/ In 2 brede tories vertellen leerlingen van de 



Achtsprong en de Blauwe lijn over wat zij van lezen vinden én wat zij 

het liefst lezen.  

2. https://www.ppozo.nl/leesvideos/  In het kader van Zuidoost 

leest! lezen een aantal van onze collega's voor. Onder andere een 

aantal van de prentenboeken waaruit de leerlingen uit groep 1/2 en 

de groepen 3 en 4 konden kiezen bij de actie 'Elk kind een boek 

cadeau.' 

Op 2 februari is er een bijeenkomst in OBA Bijlmerplein voor ouders 

en kleuters, waar boeken worden voorgelezen in meerdere talen.  Klik 

hier voor meer info:  

https://www.oba.nl/agenda/bijlmerplein/feestelijkevoorleesverhaleninalletalen.html 

 

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 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 

 

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.  

 

Juist op de basisschool relationele en seksuele vorming van groot belang. 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.  

Op donderdag 10 maart organiseren we daarom een ouderbijeenkomst over deze week. 

U ontvangt hiervan nog een apart uitnodiging.  

 

Kunstgras Kabouter-speelbos 

U heeft het vast al wel gezien: Ons kleuterplein is weer 

wat mooier geworden!  

Onder de speeltoestellen van het Kabouter-speelbos ligt 

nu kunstgras. Hierdoor is het veel aangenamer om er te 

spelen en gaat er minder zand mee de school in.  

 

Nu nog mooi weer, dan wordt het nóg leuker om  

buiten te spelen op obs Holendrecht! 

 

Opening grote plein 

Binnenkort wordt de andere buitenruimte, waar onze 

leerlingen vanaf groep 3 spelen, heropend.  

Dit deel hoort officieel niet bij de school. De gemeente 

Amsterdam heeft deze ruimte de afgelopen maanden  

op heel wat punten verbeterd. Daar zijn we heel erg  

blij mee!  

Dit is er allemaal veranderd:  

Een mooi kunstwerk van Munir de Vries, vlakbij de 

ingang van onze school; 

Een 3x3 basketbalveld met een in hoogte verstelbare 

basket; 

Een Urban Dance Ground; 

Een fitness-park achter het Cruijffcourt.  

 

Bij de heropening worden workshops georganiseerd en zal portefeuillehouder Dirk de Jager of 

wethouder Jacob Wedemeijer aanwezig zijn. Zodra de datum bekend is laten we het weten.  



Let op: de buitenruimtes rondom de school zijn vrij toegankelijk! Kom gerust eens sporten en 

spelen. Met of zonder uw kind! 

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 

 

 

 


