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Start schooljaar 2017-2018 

Wij zijn met elkaar het nieuwe schooljaar goed gestart. Alle kinderen zijn gewend aan de nieuwe juf, het nieuwe 

lokaal en de nieuwe kinderen in de groep. Er wordt hard gewerkt en wij ervaren rust en een fijne sfeer in de school. 

Iedereen doet zijn best er met elkaar een geweldig schooljaar van te maken. 

Terugblik informatieavond en ochtend 

Het team kijkt terug op twee geslaagde informatiemomenten bij de start van het schooljaar. De leerkrachten hebben 

verteld over de lesstof in de verschillende groepen, de directie heeft u informatie gegeven over de 

schoolontwikkeling dit jaar en vele andere zaken. Ook heeft u de mogelijkheid gekregen een les De Vreedzame 

School bij te wonen. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gang van zaken in de groep van uw 

kind en de ontwikkeling van de school en wij hopen dat deze momenten voor u van waarde zijn geweest. 

 

Met de opkomst van ruim 60 ouders over twee momenten was lang niet iedereen aanwezig, maar wel een groot deel 

van de ouders. Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en hopen bij volgende informatiemomenten 

weer meer mensen te bereiken. 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 17 oktober krijgen wij de schoolfotograaf op bezoek. Er worden deze dag groepsfoto’s en portretfoto’s 

gemaakt. Ook broertjes en zusjes gaan gezamenlijk op de foto. Naderhand ontvangt u informatie waar u de foto’s kan 

bestellen.  

Artisbezoek groep 1-2 

Vrijdag 20 oktober gaat groep 1-2 naar Artis. De kinderen krijgen een les in het park en hebben daarna de ruimte 

om, onder begeleiding, alle verschillende dieren te bekijken. Wanneer u tijd heeft om deze dag een groepje te 
begeleiden en te helpen bij de heen- en terugreis, meldt u dit bij juf Esther of juf Nienke. 

 

Studiedag 4-10-2017 en de staking op 5-10-2017 

Woensdag 4 oktober is een studiedag. De kinderen zijn vrij zodat de leerkrachten tijd hebben zich te scholen en 

samen plannen te maken die ten goede komen voor het onderwijs aan uw kind.  

 De dag daarna, 5 oktober, is er een landelijke staking in het primair onderwijs. Ook onze school doet hier aan mee. 

Wij maken ons grote zorgen over het dreigende lerarentekort. Met deze staking willen we de politiek in beweging 

krijgen het dreigende tekort serieus te nemen en met passende oplossingen te komen. Het team zal daarom deze dag 



 

richting het Malieveld in Den Haag gaan om actie te voeren. Beide dagen is de school gesloten. 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gruwelijk eng. Dit betekent dat we gaan lezen en voorlezen over 

draken, heksen, weerwolven en andere griezelige wezens. Maandag 2 oktober is er bij de start van de dag, om 8.20 

uur,  een spetterende opening. De afsluiting is op donderdag 12 oktober van 8.45 uur tot 9.30 uur. Bij beide 

momenten zijn de ouders van harte welkom! 

 

Nieuwe medewerkers 

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, stellen onze nieuwe collega’s zich in deze editie aan u voor. 

Beste ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Gerda Proctor en ben sinds dit schooljaar de Intern Begeleider op OBS Holendrecht. Ik ben op maandag tot en 

met donderdag op school en volg onze leerlingen door alle leerjaren heen. Sinds 2000 heb ik op diverse scholen gewerkt als 

Intern Begeleider, reguliere scholen en ook Speciaal Onderwijs. Ik hoop u te ontmoeten op allerlei bijeenkomsten op school. U 

kunt uiteraard een afspraak met me maken bij vragen rondom uw kind. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Beste ouders, 

 

Ik zal mij even aan u allen voorstellen. Ik ben juf Audrey, en werk sinds dit schooljaar op de Holendrechtschool in groep 6. Ik 

heb bijna 18 jaar werkervaring in de middenbouw. Het bevalt mij prima hier, en ik ga samen met u en uw kind er een 

fantastisch jaar van maken. 

School is een plek waar iedereen zich veilig en welkom mag voelen en dat ervaar ik hier op de Holendrechtschool. 

Groep 6 heeft er heel veel zin in en komt iedere dag met veel plezier naar school. Ik ook!! 

 

Tot ziens! 

Juf Audrey 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Beste ouders, 

 

Ik ben Gerda Langerveld en ik geef les aan de nieuwkomersgroep met oudere kinderen. Al meer dan 15 jaar ben ik  actief in 

het onderwijs aan nieuwkomers.  

Nieuwkomers zijn kinderen die vanuit de hele wereld naar Nederland komen. Soms omdat het niet veilig is in het eigen land. 

Soms omdat vader of moeder hier komen werken. Soms komen kinderen bij hun ouders wonen die hier al veel langer zijn. 

De kinderen hebben een ding gemeenschappelijk. Ze spreken geen Nederlands. Dat leren ze in de nieuwkomersgroep. Met als 

uitgangspunt: “Alles is taal!”  

Dat komt goed uit. Ik ben zelf van kleins af aan een enthousiast lezer. Probeer om de leerlingen door veel voor te lezen en 

bibliotheekbezoek een eigen smaak te laten ontwikkelen en zo ook tot lezers te maken.  Via nieuwsbegrip lezen en leren we 

over de wereld. Daarbij is het leren kennen en verwoorden van een eigen mening heel belangrijk. Een jaar in de 

nieuwkomersgroep is een ontdekkingsreis. Niet altijd eenvoudig maar wel met resultaat.   

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Even voorstellen...  

 

Ik ben (Juf) Corine van de Nieuwkomersgroep 6-10 jaar. Mijn huis staat in Meerkerk en daar woon ik met mijn man en twee 

dochters. Elke dag kom ik al vroeg met de auto naar Amsterdam om te werken op obs Holendrecht.  

In de Nieuwkomersgroep leren we Nederlandse woorden, ook doen we taalspelletjes, leren we schrijven en rekenen.  



 

 

Het is er heel gezellig! 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Wij zijn heel erg blij met deze versterking van het team en wensen iedereen een goede tijd toe op onze school! 

Website en bereikbaarheid 

We zijn bezig met een nieuwe website. De huidige site is daarom niet meer volledig bijgewerkt. Onze excuses 

hiervoor. Daarnaast hebben wij, net als de andere scholen van onze stichting, de afgelopen weken last gehad van 

telefoonstoringen en waren wij niet goed bereikbaar. Ook hiervoor bij deze onze excuses.  

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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