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Schoolfotograaf 16 en 17 mei
Aanstaande maandag en dinsdag is de schoolfotograaf
weer op school! We maken portret- en groepfoto's.
Broertjes en zusjes gaan ook samen op de foto.
U ontvangt z.s.m. informatie over hoe u de foto's kunt
bestellen!
Brede School activiteiten
Vanaf volgende week starten de brede schoolactiviteiten
weer. De leerlingen kunnen zich hier tot uiterlijk 16 mei a.s.
voor aanmelden via https://www.bredeschoolzuidoost.nl/
Leerorkest Zomerconcerten groep 5, 6 en 7 op 20 mei
De afgelopen maanden hebben de leerlingen op vrijdag
veel geoefend op hun muziekinstrument tijden de
leerorkest-lessen. Op vrijdag 20 mei verzorgen zij een
concert. U bent hier allen van harte voor uitgenodigd. Bij
goed weer doen geven we het concert bij de
hoofdingang. Bij slecht weer zijn we binnen.
We hopen dat de ouders/ verzorgers van de leerlingen
van groep 5, 6 en 7 allemaal komen kijken.
Ouders en verzorger van de leerlingen uit andere
groepen zijn ook van harte uitgenodigd! Be our guest!
Groep 8 op kamp
Van woensdag 18 t/m vrijdag 19 mei gaat groep 8 op
kamp. Ze gaan naar Summercamp Heilo. We hopen op
goed weer en wensen en heel veel plezier!

HERHAALDE OPROEP: Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022: betaalt u ook?
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.
63% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. 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).
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 sociaalmaatschappelijke, 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.
Corona-Zelftesten op school op te halen!
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis gebruikt. Bij klachten, als u dichtbij een besmet persoon
was of gewoon voor de zekerheid. Ook als u volledig bent gevaccineerd of al corona heeft gehad,
gebruikt u een zelftest. Een zelftest geeft u snel een uitslag.
Wij hebben op school nog heel veel zelftesten. U kunt een set van 5 testen ophalen bij de balie, als u
dat wilt.
Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen
Bewegingsonderwijs
Na de meivakantie zijn de lessen bewegingsonderwijs van groep 7 en 8 op dinsdag en donderdag om
14.30 uur gestopt. 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 zwe mmen.

Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
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
16-7-2022/29-8-2022
Zomervakantie

