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Bekende Nederlanders komen naar obs Holendrecht!

We zijn weer begonnen!
Zo, de eerste lesweek zit er weer bijna op. Het was een goede en gezellige week. We startten maandag met een de presentatie van alle
medewerkers. We vonden het heel erg leuk dat daar zo veel ouders bij aanwezig waren. Bedankt daarvoor!
Het was fijn om elkaar na al die weken weer te zien en te horen hoe het met iedereen is en hoe de vakantie is geweest. Inmiddels wordt er in alle
groepen al weer hard geleerd en veel gedaan. Maar er is ook tijd en ruimte voor plezier. Want zo doen we dat hier!
Informatieochtend voor groepen 1-2 t/m 8 woensdag 26 september, half 9
Hierbij willen we u uitnodigen voor de informatieochtend, op woensdag 26 september van half 9 tot half 10.
Tijdens de informatieochtend ontvangt u om half 9 informatie over het onderwijs en het schooljaar in de groep van
uw kind. Om 9 uur geven we in de aula algemene informatie.
Heeft u twee kinderen bij ons op school? Dan is er om half 10 nog een ronde in de groep van uw andere kind.
Voor de ouders die drie kinderen bij ons op school hebben, maken we nog een aparte afspraak.
Heeft u vragen over het onderwijs, de school of het schooljaar, die we die ochtend zouden kunnen bespreken?
Laat het ons vóór 25 september even weten, via een mail aan: vraag@obsholendrecht.nl.
Inschrijven activiteiten Brede School
Binnenkort start de eerste ronde van de Brede School. De leerlingen kunnen zich inschrijven voor heel veel leuke en leerzame activiteiten!
Inschrijven kan digitaal: Klik hier! Vandaag hebben de leerlingen hier ook een brief over meegekregen.
Tussendoortjes, drinken, lunch en trakteren
Een compliment voor iedereen: wat gaat het goed met de tussendoortjes, het drinken en de lunch! Bijna iedereen
wist de afspraken nog en houdt zich er aan. Onze complimenten!
Voor alle duidelijkheid:
- om 10.00 uur eten we groente of fruit.
- we drinken op school melk of water.
- we eten een gezonde lunch.
We zijn al bijna een ‘officiële Jump-In school’. Om dat echt te kunnen worden, moeten we o.a. nog goede en gezonde afspraken maken over het
trakteren, als uw kind jarig is.
Daar gaan we de komende maanden samen mee aan de slag. U ontvangt nog informatie over.
De nieuwe afspraken gaan in 2019 in, maar we gaan er alvast wel mee oefenen.
In- en uitgaan van de school
In de ochtend

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren van de hoofdingang en plein voor de onderbouw open.

Leerlingen van de voorschool en groep 1-2-3 gaan –evt. samen met ouders- door de ingang aan het plein van de onderbouw naar binnen.

Leerlingen van groep 4 tot en met 8 en de Nieuwkomersgroepen gaan –evt. samen met ouders- door de hoofdingang naar binnen.

Ouders met kinderen in meerdere groepen mogen kiezen en kunnen uiteraard binnendoor van de ene naar de andere groep lopen.
In de middag

De leerlingen van groep 1-2 en 3 gaan naar buiten via de buitendeur van de eigen groep. Wij vragen u te wachten op het plein voor de klas
van uw kind. De leerkracht draagt uw kind aan u over.

De leerlingen van de nieuwkomersgroepen gaan met de leerkracht naar de hoofduitgang. Vanaf daar gaan de leerlingen zelf naar huis.

De leerlingen van groep 4, 5 en 6 gaan met de leerkracht naar de uitgang bij de administratie. Vanaf daar gaan de leerlingen zelf naar huis.

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan met de leerkracht naar de hoofduitgang. Vanaf daar gaan de leerlingen zelf naar huis.
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Aanwezigheid van ouders/ verzorgers in de school
U bent in de ochtend tussen voor lestijd (tussen 8.20 en 8.30 uur) van harte welkom om met uw kind naar de groep te begeleiden. Ook is er ruimte
om, indien nodig, een korte boodschap te delen met de leerkracht van uw kind, of om een afspraak te maken.
Omdat we om half 9 graag in alle rust met de lessen willen starten, vragen wij u om het schoolgebouw om half 9 te verlaten.
Heeft u een afspraak met een van onze medewerkers, of neemt u deel aan de ouder-inloop, meldt u zich dan even bij de balie. Alvast bedankt.
Op tijd beginnen en op tijd eindigen
Heel veel kinderen waren deze week om 8.30 uur al in de groep aanwezig. Dat is belangrijk, want dan kunnen de lessen op
tijd starten. Onze complimenten!
Aan het einde van de lesdag stoppen we ook op tijd, zodat uw kind op tijd naar huis kan.
Wij verwachten dat de leerlingen van groep 1-2 en 3 op tijd opgehaald worden en vragen hierbij om uw medewerking. De
medewerkers hebben na lestijd andere afspraken, en zijn niet in de gelegenheid om uw kind na lestijd op te vangen. Alvast
bedankt!
Vakanties en vrije dagen
Op maandag 15 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Klik hier voor het overzicht van alle vrije dagen en vakanties.
GEZOCHT: Vrijwilligers tussen 11.15 en 12.45 uur!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tegen een VRIJWILLIGERSVERGOEDING op maandag, dinsdag, donderdag en / of vrijdag leerlingen van onze
school willen en kunnen begeleiden tijdens hun pauze. De werktijden zijn van 11.15 tot 12.45 uur.
Als vrijwilliger wordt je begeleid en ondersteund door medewerkers van onze school en Swazoom, de welzijnsorganisatie.
Ouderochtenden op de maandag
Rajae Ben-Youssef is onze nieuwe ouderconsulente. Zij werkt voor Swazoom en is deze week op onze school begonnen. Zij verzorgt vanaf maandag
17 september de ouderochtenden. Deze zullen wekelijks op maandag plaatsvinden. Op de dinsdag heeft Rajae andere verplichtingen, vandaar.
U bent van harte welkom om op 17 september met haar kennis te komen maken.
Last, but not least…….
Hoog bezoek: minister Slob, burgemeester Halsema en wethouder Moorman komen onze school bezoeken!
Omdat burgemeester Halsema lezen heel erg belangrijk vindt, komt zij op vrijdag 21 september om 9.00 uur bij ons op bezoek! Dat vinden we
ontzettend leuk, want wij vinden lezen SUPERBELANGRIJK!!Burgemeester Halsema zal dan aanwezig zijn bij de groepen 3, 4 en de
Nieuwkomersgroepen. De leerlingen van deze groepen ontvangen die dag ieder hun eigen boek. Dat gaat over de brandweer. Het boek krijgen ze
van de stichting ‘Geef een Kinderboek’. Geweldig, toch?
Op maandag 24 september om half 2 komen minister Slob en de Amsterdamse wethouder Moorman naar onze school.
Zij komen omdat wij tussen 21 september en 1 oktober mensen de kans geven om ervaring op te doen in het basisonderwijs. Dat doen we omdat
obs Holendrecht samen met obs Nellestein meedoen met het programma ‘Crash Course’, van het Schoolbureau.
Zo helpen wij mee om het landelijke lerarentekort op te lossen.
Minister Slob en wethouder Moorman steunen dit initiatief en willen dat graag komen laten zien. Dat vinden we heel erg leuk.

minister Slob

burgemeester Halsema

wethouder Moorman

Goed weekend gewenst!
team obs Holendrecht
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