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Nieuws van obs Holendrecht! 

 

                   Tweede editie 2018-2019, 5 oktober 2018 

Ouderbijdrage en schoolreis Even voorstellen: Maarten Buijsman en Hellen Kaper 

5 oktober: dag van de leraar.. Ouderraad bedankt!! Festival en voorstelling in BijlmerParktheater op 19 oktober 

Kinderboekenweek 15 oktober: studiedag, 19 oktober: start herfstvakantie 

Thuis leren op de tablet, laptop of pc Ouderbijdrage en schoolreis 

 

Ouderbijdrage en schoolreis: vóór 1 november betalen! 

Eerder deze week ontving u een brief van de Ouderraad, over het betalen van de ouderbijdrage. Langs deze weg herhalen we die 

oproep en vragen u om vóór 1 november de ouderbijdrage en de schoolreis te betalen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt  u de 

betaalmogelijkheden.  Wilt u informatie over de stadspas? Kom dan maandagochtend 8 oktober om 8.30 uur naar de Ouderkamer! 

Dag de leraar; Ouderraad bedankt!!  
Vandaag, 5 oktober, is ‘de dag van de leraar’, ‘World Teachers-day’. Een dag waarop er wereldwijd speciale 
aandacht is voor het werk dat leraren ‘all over the world’ doen. Een dag om waardering uit te spreken over het 
vak. Onze Ouderraad heeft die waardering  én heeft de leerkrachten van obs Holendrecht vanmiddag verwend 
met een heerlijke lunch. Daar hebben we van genoten. Het was heerlijk én gezellig. We vinden het fijn dat de 
ouders dit hebben gedaan.  
 
Beste ouders, bedankt!!!  

Kinderboekenweek; leespromotie op obs Holendrecht 
Lezen is SUPERBELANGRIJK!! Woensdag 3 oktober openden we daarom op school de Kinderboekenweek, met een leuk toneelstuk 
van Grote Bever, en Kleine Beer. Klik hier voor een impressie. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Vriendschap’. De komende 
dagen zal er in de groepen extra aandacht aan het lezen besteed worden. Dat kunt u thuis ook doen: voorlezen, samen lezen, 
verhalen naspelen, naar de bibliotheek gaan…  
 
 
Samen lezen met uw kind is leuk én heel erg 
belangrijk! Veel leesplezier gewenst!  
 

Thuis leren op de tablet, laptop of pc 
Naast thuis samen lezen, vinden we het ook belangrijk dat de kinderen samen met u leren middels de software die zij op school ook 
gebruiken.  
Al onze leerlingen hebben een schoolaccount (gebruikersnaam en wachtwoord) om de software van Oefenweb te gebruiken.. Ze 
leren rekenen, taal en Engels op hun eigen niveau, in de programma’s Rekentuin, Taalzee, en Words&Birds.  
Het is belangrijk om uw kind hier thuis ook regelmatig in te laten werken. Uw kind weet zelf hoe hij/ zij moet inloggen. Indien nodig, 
kunt u de inloggegevens opvragen bij de leerkracht van uw kind. Ga naar https://login.oefenweb.nl/login en log snel in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.holendrechtschool.nl/nw-31574-7-3699193/nieuws/opening_kinderboekenweek_thema_vriendschap.html?page=1
https://login.oefenweb.nl/login
https://login.oefenweb.nl/login


2 
 

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8, die werken met de methodes Alles in 1 en Alles Apart, zijn er ook nog andere websites, 
waar veel te leren valt. Op http://intranet.alles-in-1.org/leerling  kun je veel opdrachten doen die bij het thema horen (nu Europa, in 
november Voeding) 
De topografie van Nederland, Europa en de wereld oefenen doe je op deze site: http://schoolkijker.nl/   

Even voorstellen: Maarten Buijsman, vakdocent bewegingsonderwijs  

Mijn naam is Maarten Buijsman. Deze week ben ik gestart als vakdocent bewegingsonderwijs op OBS de Holendrecht. Het was een 

warm welkom! Veel lachende, juichende en trotse kinderen waren in de gymles.  

Veel kinderen begrepen het al snel; door goed te luisteren tijdens de uitleg kunnen we er samen een leuke actieve les van maken. 

Dat vind ik leuk!  

Ik heb ook ervaring als groepsleerkracht. Dit schooljaar ga ik mijn expertise als groepsleerkracht en vakdocent ook combineren. Dit 

betekent dat ik naast gymlessen ook een speciaal traject start. In dat traject ga ik bewegingsactiviteiten aanbieden, waarbij kinderen 

werken aan een leerdoel op het gebied van rekenen of taal. Dit traject is nieuw, de eerste lessen zullen pas in 2019 op OBS de 

Holendrecht starten. Onderzoek heeft aangetoond dat dit de leerprestaties enorm kan vergroten. Ik heb er daarom veel zin in!  

Sportieve groet, Maarten Buijsman 

Even voorstellen: Hellen Kaper, intern begeleider  

Hellen Kaper, intern begeleider van obs de Brink (een andere school van onze stichting, Sirius), zal de komende periode op de 

vrijdagen bij ons op school actief zijn. Zij begeleidt de leerkrachten van de onderbouw bij vormgeven van het onderwijs, en zal waar 

nodig bij oudergesprekken aanwezig zijn. Hellen heeft ruime ervaring en veel expertise; we zijn blij dat zij ons team tijdelijk komt 

versterken. 

Uitnodiging: Feestelijk, interactief MINI festival op 19 oktober in het Bijlmerparktheater, ter ere van 
Vijftig jaar Bijlmer en 10 jaar Plan d-  
 
Vanaf 16.00 zijn kinderen, ouders, opa & oma’s van harte welkom voor het plan d- feestelijke en 
interactieve MINI festival. Een middagvullend programma rondom de Doe Boot, interactieve dans, 
vlaggen schilderen, heuse klimkubus, speciale waterproeverij, uitdagende touwknoopmuur en een 
zwemvesten race.  
Naast al deze activiteiten is er taart en limonade, Bakkeljauw en andere hapjes.  
Aansluitend om 19.30 de voorstelling Zeehelden van Plan d-. In andere bijlage vindt u hier meer 
informatie over.  

De festiviteiten overdag zijn gratis toegankelijk en voor de voorstelling ‘Zeehelden’ kun je kaartjes kopen 

aan de kassa van het Bijlmerparktheater. Je kunt deze ook bestellen op https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/zeehelden  

Maandag 15 oktober: studiedag! 

Let op: maandag 15 oktober zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de medewerkers van obs Holendrecht. Vrijdagmiddag 19 

oktober begint de herfstvakantie, om 14.30 uur. We zien de leerlingen na de vakantie weer op maandag 29 oktober, om 8.30!.  

Ouderbijdrage en schoolreis: vóór 1 november betalen! 

U kunt op twee manieren betalen 

1.      Heeft u een stadspas? Laat uw stadspas op school scannen door de MADI-medewerker op dinsdagochtend, of door juf Carla op 

woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend. 

2.       Heeft u geen stadspas? Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz. Obs 

Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage 2018-2019” en de naam en groep van uw kind(-eren) 

Team obs Holendrecht 

http://intranet.alles-in-1.org/leerling
http://schoolkijker.nl/
https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/zeehelden

