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Start schooljaar 2017-2018 

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Dinsdag werden de kinderen onder luid applaus van de leerkrachten in een 

erehaag welkom geheten. Uitgerust en met frisse energie nam een ieder plaats in zijn of haar nieuwe groep. Een 

nieuwe juf voor sommigen, een nieuw lokaal en enkele nieuwe kinderen in de klas, best spannend allemaal. Het team 

van obs Holendrecht wenst alle kinderen een plezierig en succesvol jaar toe, waarin er met elkaar veel geleerd 
wordt!   

 
 

Hard aan het werk op de eerste schooldag 

Tussendoortje, lunch en water drinken 

Gezonde voeding en bewegen zorgen ervoor dat uw kind optimaal kan profiteren van het onderwijs. Onze school 

doet daarom mee met het project Jump-in van de gemeente. Het streven is om een heuse “Jump-in” school te 

worden en we zijn goed op weg! Afgelopen schooljaar hebben wij met elkaar afspraken gemaakt over gezond gedrag. 

Zo drinken de kinderen op school water of melk en nemen ze fruit of groente mee als tussendoortje. Wij zijn 

ontzettend blij en trots dat dit zo goed gaat! 

De volgende stap in het gezonder maken van onze school, zijn afspraken maken over gezonde en bescheiden 

traktaties. Hierover later meer. 

De Vreedzame School  

Zoals bij u bekend is, is het lesprogramma De Vreedzame School zeer belangrijk op onze school. Wij vinden het 

belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaars welbevinden en de leefgemeenschap die wij als 

school zijn. Middels deze methode leren wij dit de kinderen. Omdat wij dit zo belangrijk vinden, krijgt u in de 

komende periode de mogelijkheid een open les De Vreedzame  School bij te wonen. In het volgende kopje leest u 



 

hier meer over. Daarnaast brengen wij u regelmatig op de hoogte over De Vreedzame School met een aparte 

nieuwsbrief, geheel gewijd aan dit onderwerp.   

Kennismakingsgesprekken, informatieavond, open les 

Wij vinden het van groot belang dat ouders en school goed met elkaar samenwerken. Om dit mogelijk te maken, is 

het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en dat u en de school voortdurend met elkaar in gesprek zijn. 

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop u geïnformeerd wordt over de vorderingen van uw kind, 

te beginnen met een kennismakingsgesprek. Om het onderwijs vanaf de start van het jaar zo goed mogelijk aan te 

laten sluiten bij de onderwijsbehoefte van het individuele kind, wordt u binnenkort uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek door de leerkracht.  

Daarnaast willen wij u uitnodigen voor de algemene informatieavond op woensdag 20 september van 18.45 u. 

tot 20.30 u. De leerkracht van uw kind zal dan het één en ander vertellen over het lesprogramma, de vakken van 
dat leerjaar en de manier van werken in de klas. Ook is er ruimte om vragen te stellen.  

 Woensdag 27 september van 8.20 u. tot 9.45 u. organiseren wij een informatieochtend. U krijgt dan de 

mogelijkheid om bij een les van één van uw kinderen te zijn. Dit jaar kiezen wij voor een les De Vreedzame School, 

uit onze methode voor sociaal-emotionele vorming. Ook is er deze ochtend een informatief gedeelte in de aula. 

Nieuwkomersgroepen 

De school is verrijkt met twee nieuwkomersgroepen. Deze groepen bieden eerste opvang en onderwijs aan 

leerlingen die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken en verstaan. Gedurende ongeveer een jaar 

wordt intensief gewerkt aan de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen. Ook 

wordt aandacht besteed aan andere vakken, zoals (begrijpend) lezen en rekenen. Na deze periode stromen de 

kinderen uit naar een reguliere groep. Wij heten de kinderen in de midden- en bovenbouw nieuwkomersgroepen van 

harte welkom op onze school! 

Nieuwe medewerkers 

Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe collega’s gestart. Juf Gerda is onze nieuwe intern begeleider. Groep 6 wordt 

dit jaar geleid door juf Audrey. Juf Corine geeft les aan de nieuwkomersgroep middenbouw, juf Gerda en juf Daphne 

geven les aan de nieuwkomersgroep bovenbouw.  

Wij zijn heel erg blij met deze versterking van ons team. In een volgende nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor. 

Nieuwe inrichting 

Het kan u niet ontgaan zijn, de nieuwe inrichting. De bibliotheek heeft nieuwe kasten en een balie. Verder zorgen de 

nieuwe meubels op de eerste verdieping en op de begane grond ervoor dat de kinderen ook buiten het klaslokaal 

zelfstandig, of met meerdere kinderen, kunnen leren. Ook de personeelskamer heeft een nieuwe frisse uitstraling 

gekregen. 

In- en uitgaan van de school  

In een eerdere mail hebben we u geïnformeerd over het in- en uitgaan van de school. Vanwege de veiligheid op 
school vinden wij het belangrijk dit zo goed mogelijk te laten verlopen, daarom nogmaals de afspraken op een rij 

’s ochtends 

 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.  

 

 ‘s middags 

 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. 

 

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. 

Betaal ook nu weer de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas! 

Heeft uw kind een Stadspas? Dit schooljaar kunt u hiermee weer uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. Ouders 

kunnen zich melden bij de budgetcoach die een wekelijks inloopspreekuur draait. Hij scant de passen, waarna de 

gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school wordt 

gestort. 

Dit project loopt vooralsnog alleen dit schooljaar en is bedoeld om de scholen te ontlasten en om te voorkomen dat 

er twijfel ontstaat of leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen met de uitjes.  

Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met de budgetmedewerker: Raoul 
Jagesser.  

Raoul is te bereiken op telefoon nummer 06-386 773 38 en via de e-mail op budgetadvies@madizo.nl. Uiteraard kunt 

u ook bij hem terecht met andere vragen over financiële- en stadspasregelingen. 

Aanmelden? 

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Iedere donderdag om 

9 uur bent u welkom bij de informatiebijeenkomsten. Komt een ander moment u beter uit? Neem dan contact op: 

loop binnen voor een afspraak, mail naar info@holendrechtschool.nl of bel: 020-4531549.  

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

 

Team obs Holendrecht 
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