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Oorlog in Oekraïne 
Ouderbijeenkomst 10 maart, 8.30-10.30 uur.  

Op tijd komen 
Ouderbijdrage  
Financiële zorgen of vragen? 

Corona en Zelftesten  
Heropening buitenruimte 
Maandag 7 maart bijeenkomst voor 
buurtbewoners en hulporganisaties 
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de 
meivakantie 

Oorlog in Oekraïne 
We zijn allemaal bezorgd over de oorlog in Oekraïne. Veel kinderen ook. Op school praten we 
hierover. Dit doen we n.a.v. de uitzendingen van het Jeugdjournaal, waar we samen in de hogere 
groepen naar kijken, maar ook als kinderen er zelf over praten. 
We willen als school ook graag wat gaan doen om de mensen in Oekraïne te helpen en onde rzoeken 
de mogelijkheden. Onze ouderraad steunt dit idee. We informeren u z.s.m. als we een actie gaan 
opzetten.  
 
Ouderbijeenkomst 10 maart, 8.30-10.30 uur. U komt toch ook?  
Eerder deze week ontving u via Parro de uitnodiging voor de ouderbijeenkomst van 10 maart.  
We zien u heel graag in school, die ochtend.  
 
De GGD zal die ochtend een voorlichting verzorgen over de week van de Lentekriebels  
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het 
bespreekbaar maken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen 
en geven van toestemming, oftewel consent. 
Wilt u meer weten over deze week? Klik dan hier: https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-
van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/  

Komt u ook naar de ouderbijeenkomst? Bestig uw komst even via Parro.  

Dan weten wij voor hoeveel ouders we wat lekkers moeten halen      . 

Tot 10 maart!  

 

 

 

 



Op tijd komen  
Om 8.30 uur gaat de bel en verwachten we dat alle leerling ín de klas zijn, zodat de eerste les kan 
beginnen.  
Ú bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind op tijd is. Niet uw kind.  
Neem uw verantwoordelijkheid en help uw kind om op tijd te zijn.  
 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022  
We gaan eind dit schooljaar weer op schoolreis. Van de ouderbijdrage betalen we de schoolreis en 
verzorgen we de extra activiteiten zoals Sint en Kerst.  
43% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. Bijna de helft dus! Dat gaat de goede kant op. Net 
als eerdere jaren kunt u op twee manieren betalen:   
 
1 Heeft u een stadspas?  Kom even langs bij de balie in de aula. Juf Belinda of juf Carla scant de 
stadspas van uw kind(eren).  
2 Maak €50,-  over  naar  rekeningnummer  NL97RABO0361439903 t.n.v.  stichting  Zonova, 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.  
 
Kamp groep 8 
Met de leerlingen van groep 8 gaan we op kamp. Zij gaan niet mee op schoolreis met de andere 
groepen. Er is een extra bijdrage nodig om de kosten van het kamp te kunnen dekken. Dit komt 
naast het betalen van de ouderbijdrage en de schoolreis.  
 
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 
Let op: Marcella is vanaf dinsdag 8 maart weer iedere dinsdagochtend om 8.20 uur op op school!  

 
Corona en Zelftesten 
Ook al zijn op school heel wat maatregelen ingetrokken en mag er weer heel veel; Corona is nog niet 
voorbij.  
Heeft u of uw kind klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.  

• Blijf thuis en doe een zelftest of maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD.  

• Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus, keelpijn of hoesten.  

• Blijf thuis tot u de testuitslag weet. 

• Bij een positieve testuitslag van de GGD: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als 

zij gevaccineerd zijn. Ga in isolatie.  

• Bij een positieve zelftestuitslag: laat u zo snel mogelijk testen bij de GGD. 

Wilt u zelftesten voor thuis? Kom dan even langs bij de balie in de aula van de school.  Ze liggen voor 

u klaar (max 4 per ouder per week). 

 



Heropening buitenruimte 

Woensdag 2 maart is de buitenruimte rondom onze school off icieel heropend. Dirk de Jager, lid van 

het dagelijks bestuur van Zuidoost heropende het plein door bal door de nieuwe basket te gooien. 

Hij kreeg daarbij hulp van onze leerlingenraad.  

De gemeente Amsterdam i.s.m. diverse sportorganisaties had leuke workshops geregeld voor de 

leerlingen van de Morgenster en obs Holendrecht. Het was een supergezellige dag, met heel goed 

weer!  

Hierbij nogmaals onze dank voor iedereen die heeft geholpen om de ruimte rondom onze school op 

te knappen! Wij spelen er met veel plezier! Komt u binnenkort ook met uw kind(eren) spelen?  

 

 
 

Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie 

Studiedagen/ (extra) vrije dagen  

vrijdag 15-4-2022 Goede Vrijdag/ studiedag medewerkers 

maandag 18-4-2022 Tweede Paasdag 

Studiemiddagen (12.00 uit)  

donderdag 31-3-2022 studiemiddag medewerkers obs Holendrecht 

Schoolvakanties  

23-4-2022/8-5-2022 Meivakantie 

 

Maandag 7 maart bijeenkomst voor buurtbewoners en hulporganisaties: Een gezellige middag en 

een betere band met hulporganisaties. Kom ook met uw kind!  

In samenwerking met het Masterplan Zuidoost, organiseert Stichting Carabic het spectaculaire 

Safety First Event.  

In het hart van Holendrecht, ter hoogte van Holendrechtplein worden bewoners en hulporganisaties 

bij elkaar gebracht. Met als een doel een gezellige middag en een betere band met hulporganisaties.  

Natuurlijk is dit onder het genot van sport, spel, optredens, muziek en nog veel meer. Bijvoorbeeld 

een powertalk van Des Balentien, bootcamp van Eugene Rijsenburg (C2B), voetballen  met 

Voetballen Voor Veiligheid. En voor de kinderen is er ook wat lekkers te eten. Kijk op de vlgd. Pagina 

voor de flyer! 



Locatie: Holendrechtplein 

Tijd: 14:00 – 18:00 

https://zoiszuidoost.nl/agenda/kick-off-saftey-first/  

 
 

 


