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Vacature nieuwe directeur 

Vorige week heb ik met u gedeeld dat ik aan het einde van dit schooljaar stop als directeur van obs 

Holendrecht.  

De procedure voor de zoektocht naar een nieuwe directeur is inmiddels gestart.  

De vacature voor een nieuwe directeur voor obs Holendrecht zal in de meivakantie worden gedeeld 

via diverse sociale media-kanalen.  

 

Nieuwe leerkrachten bij Nieuwkomers 

Goed nieuws! Na de meivakantie starten er twee nieuwe leerkrachten op onze school. Zij gaan 

lesgeven aan de Nieuwkomers. We hebben nu één Nieuwkomersgroep, maar willen zo snel mogelijk 

een tweede groep openen. 

Dat is hard nodig, want er zijn kinderen die net uit het buitenland  hier in Amsterdam zijn 

aangekomen en ook graag naar school willen.  

Ellen Smiet start direct na de meivakantie en Amanda Teunen op 1 juni. Zij hebben beiden veel 

ervaring in het onderwijs en kijken ernaar uit om op obs Holendrecht aan de slag te gaan.  

 

HERHAALDE OPROEP: Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022: betaalt u ook vóór 22 april! 

We gaan eind dit schooljaar weer op schoolreis. Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen we de 

schoolreis en verzorgen we de extra activiteiten zoals Sint en Kerst.  

54% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. Iets meer dan 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). 

 

Tip van de ouderraad, voor ouders zonder stadspas:  op 1 april is de kinderbijslag weer 

binnengekomen. Gebruik dit om de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis te betalen! 



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 

Marcella is dinsdagochtend op school en gaat graag met u in gesprek.  

 

HERHAALDE OPROEP: Tevredenheidspeilingen 

Ieder jaar willen we graag weten of u tevreden bent over hoe het er op school aan toegaat.  

We vragen u om een aantal vragen te beantwoorden. Klik hier op deze link om de vragenlijst te 

openen: https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/872PRYB 

Let op: alle ouders mogen de vragenlijst slechts 1 keer invullen. Ouders van één gezin mogen de 

vragenlijst beide invullen.  

We bevragen ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Dat doen we onder lestijd. 

De uitslagen van de vragenlijsten worden met het team en de MR besproken. Mochten er 

verbeterpunten uit naar voren komen, dan gaan we daar uiteraard mee aan de slag. 

 

Heeft u de peiling al ingevuld? Hartelijk dank!  

Bent u daar nog niet aan toegekomen? Doet u dat nog even voor de meivakantie?  

 

Pasen/ Lentefeest, donderdag 14 april  

Wat een gezellige ochtend! Dankzij de hulp van een aantal ouders en goed voorbereidend werk van 

de werkgroep Pasen was het vanochtend volop Pasen in de hele school. De Paashaas is er zelfs 

eerder zijn bed voor uitgekomen en onze kant op gekomen om eieren te verstoppen. Natuurlijk 

bleef hij in de buurt om later die ochtend nog even gedag te komen zeggen.  

Groep 8 Centrale-Eindtoets 20 en 21 april 

Volgende week woensdag en donderdag maken onze schoolverlaters de Centrale-Eindtoets. De 

leerlingen hebben hun VO-advies al, weten al naar welke VO-school zij zullen gaan, maar toch is het 

heel erg belangrijk dat zij de Centrale-Eindtoets zo goed mogelijk maken. Zij mogen die dagen in de 

directiekamer de Eindtoets maken. Dat is een rustige plek in de school, waar ze zich zo goed mogelijk 

kunnen concentreren.  

Koningsspelen, vrijdag 22 april 

Op de laatste dag voor de meivakantie, vrijdag 22 april, 

organiseren we de Koningsspelen. Ook die dag hoeft uw kind 

thuis niet te ontbijten; dat doen we gezellig op school!  

We zorgen voor een leuke, gezellige actieve dag. Zo ziet onze 

Koning het graag! 

Het thema is dit jaar is; Voel je fit!  

 Zoals ieder jaar is er ook nu weer een leuk lied uitgebracht, en 

daar mag op gedanst worden! Klik hier om het lied en de dans te 

oefenen: https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 
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Opbrengst Oekraïne-actie 

De afgelopen weken hebben we geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er 

is heel wat contant geld gedoneerd in de twee collectebussen. Daarnaast is er ook direct geld gestort 

naar Giro 555. We hadden namelijk de QR-code op de bussen geplakt. Dat werkte goed! In totaal is 

er al zo'n €250,- via obs Holendrecht bij Giro 555 terechtgekomen, waarvan €192,50 contant geld. 

Daar zijn we erg trots op!  

 

Helaas zijn we een collectebus kwijt. Die zat vast aan de balie, maar is hoogstwaarschijnlijk 

losgemaakt en meegenomen... Dat vinden we heel erg. 

We hopen dat we deze bus nog terugvinden, zodat we ook de inhoud van die collectebus kunnen 

overmaken naar Giro 555. 

 

  

 
Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen 
Bewegingsonderwijs 
Na de meivakantie stoppen de lessen bewegingsonderwijs van groep 7 en 8 op dinsdag en 
donderdag om 14.30 uur. Deze lessen zullen weer tussen 8.30 en 14.30 uur worden ingeroosterd.  
We gaan weer starten met Brede School activiteiten, vandaar.  
 
Schoolzwemmen 
Vanaf het nieuwe schooljaar stoppen we met schoolzwemmen. Dit besluit hebben we genomen in 
overleg met de MR. Het is al jaren erg lastig om voldoende begeleiding te vinden om naar het 
zwembad te gaan. Daarnaast vinden we het de verantwoordelijkheid van ouders/ verzorgers om 
ervoor te zorgen dat hun kind leert zwemmen.  
 
We vragen de ouders/ verzorgers van groep 3 en 4 hierbij dan ook om uit te gaan kijken naar de 
mogelijkheden om hun kind op zwemles te krijgen. Hierbij bieden we ook onze hulp aan.  
Heeft u vragen over zwemles? Stel ze gerust aan een van onze medewerkers.  
Hierbij alvast een link met meer informatie over zwemlessen: 
https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/zwemles-buurt/ 
Er zijn heel veel mogelijkheden in de nabije omgeving om uw kind te leren zwemmen.  
 
Meidenvoetbal FC Abcoude 

Meiden opgelet! Heb je zin in een gezellige en sportieve middag op het voetbalveld? 

FC Abcoude organiseert op woensdag 20 april van 16:00-17:30 uur een vriendinnendag. 

Alle meisjes vanaf 6 jaar zijn van harte welkom om kennis te maken met het meidenvoetbal bij FC 

Abcoude. Deelname is gratis; sportkleding is gewenst, voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn 

niet noodzakelijk. Meld je wel graag van tevoren aan via meisjes@fcabcoude.nl.  
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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 

donderdag 26-5-2022   Hemelvaartsdag 

vrijdag 27-5-2022 dag na Hemelvaartsdag/ lesvrije dag voor de leerlingen 

maandag 6-6-2022 Tweede Pinksterdag 

dinsdag 7-6-2022 studiedag medewerkers obs Holendrecht 

vrijdag 1-7-2022  Keti Koti/ studiedag medewerkers obs Holendrecht 

maandag 4-7-2022 studiedag medewerkers obs Holendrecht 

Studiemiddagen/ (extra) vrije 

middagen 

 

dinsdag 5-7-2022 lesvrije middag i.v.m. rapportgesprekken 

vrijdag 15-7-2022 lesvrije middag i.v.m. start zomervakantie 

Schoolvakanties  

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

16-7-2022/29-8-2022 Zomervakantie 

 


