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Nieuwe directeur 

Zoals u weet vertrekt Klaas de Roij 15 juli van onze school. Er is een opvolger gevonden.  

Vorige week ontving u van ons een mail en een bericht in Parro over de benoeming van een nieuwe 

directeur. Peter Lakke is zijn naam. Peter is momenteel werkzaam als directeur op twee andere 

basisscholen in Amsterdam.  

Peter Lakke start na de zomer op onze school. Hij heeft er zin in en kijkt ernaar uit om met u kennis 

te maken.  

 

Groepsbezetting nieuwe schooljaar 

Binnenkort verwachten we u te kunnen informeren over de groepsbezetting in het nieuwe 

schooljaar. We zijn nog druk aan het puzzelen. Net als veel andere scholen hebben ook wij grote 

moeite om de bezetting rond te krijgen.  

In de week van 4 juli delen we met u en de leerlingen welke leerkracht volgend schooljaar voor 

welke groep staat. Helaas gaan verschillende medewerkers onze school verlaten. Later deze week 

informeren we u hier ook over.  

 

Ouderbijdrage/ Schoolreis 

Met vereende krachten is het gelukt! Bijna alle ouders/ verzorgers hebben de ouderbijdrage/ 

schoolreis betaald. Bedankt daarvoor!  

1 juli/ Keti Koti. Gaat u mee met uw kind(eren)? 

Volgende week vrijdag, 1 juli, zijn alle leerlingen vrij. Het team van obs Holendrecht heeft een 

studiedag.  

Op deze dag, 1 juli, gaat een deel van het team naar het Oosterpark, om deel te nemen aan de 

viering van de afschaffing van de slavernij. We lopen mee in de Bigi Spikri, zijn aanwezig bij de 

herdenking en gaan daarna het Oosterpark in om mee te vieren dat de slavernij op 1 juli 1863.  

We willen laten zien dat we de viering van de afschaffing van de slavernij belangrijk vinden en vinden 

het belangrijk om aandacht aan te besteden aan dit onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.  

 

Bent u ook van plan om naar het Oosterpark te gaan? Of leest u dit en denkt: goed idee!  

Ga dan met ons mee!  

We vertrekken rond 10.30 vanaf metrostation Holendrecht.  

 

 



 

Voor meer informatie kunt u deze websites bezoeken:  

https://ketikotiamsterdam.nl/ en  

https://npokennis.nl/story/199/wat-is-keti-koti 
 

 

Rapporten en rapportgesprekken 

Donderdag 30 juni geven we het rapport mee aan uw kind. U ontvangt van de groepsleerkracht vóór 

dinsdag 28 juni een uitnodiging om u in te schrijven voor het rapportgesprek. We vragen u om u 

z.s.m. in te schijven. De gesprekken staan gepland in de week van 4 juli.  

 

Op maandag 4 juli en dinsdagmiddag 5 juli zijn de leerlingen vrij. Op maandag- en dinsdagmiddag 

plannen de leerkrachten ook gesprekken in.  

Heeft u het rapport van uw kind nog thuis? Geef dat dan nog snel aan uw kind mee!  

 

Theater ‘Voor je het weet zijn ze groOt!’  

Vorige week donderdag kwamen de acteurs van de GGD langs op school, om de interactieve 

theatervoorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groOt!’ te spelen voor alle ouders/verzorgers van de 

school.  

Er werden herkenbare situaties uit de 
opvoeding, over beeldscherm uik, de start van 
de dag en snoep/ongezonde dingen, na 
gespeeld. Na iedere scene werden ouders 
gevraagd of ze deze situaties herkenden en hoe 
zij hier mee omgaan. 
Er waren 11 hele enthousiaste ouders die hier 
heel leuk aan deelnamen. Zij keken, leerden, 
gaven zelf tips en deelden hun eigen ervaringen 
over het ouderschap.  
In de toekomst willen wij dit nog eens organiseren, dan hopen we op veel meer ouders/verzorgers 
dan afgelopen week. Want u zult de situaties allemaal herkennen en u zult elkaar kunnen helpen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Geef water of melk mee aan uw kind!  
Ook op advies van de schooltandarts!  
Zoals bekend verwachten we dat u uw kind water of melk meegeeft 
naar school. Deze afspraak hebben we een aantal jaren geleden 
gemaakt in het belang van uw kind.  
We merken dat een aantal kinderen toch ander drinken mee naar 
school neemt. Dat is niet de bedoeling. Ook de schooltandarts 
merkt dat. Zij maakt zich grote zorgen om het frisdrankgebruik.  
We vragen u om hier thuis met uw kind over in gesprek te gaan. Uw kind zit op een school waar de 
afspraak is: hier drinken de kinderen water of melk!   
 
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie 

Studiedagen/ (extra) vrije dagen  

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. 12.00 uit 

vrijdag 15-7-2022 lesvrije middag i.v.m. start zomervakantie 12.00 uur uit 

Schoolvakanties  

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

 


