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Kinderboekenweek 2017  

Maandag 2 oktober ging de Kinderboekenweek 2017 van start op onze school. De heksen Trien en Trui verzorgden 

de opening met als thema ‘Gruwelijk eng! Inmiddels wordt er overal gelezen en voorlezen over draken, heksen, 

weerwolven en andere griezelige wezens. De afsluiting is op donderdag 12 oktober van 8.45 uur tot 9.30 uur. 

Verschillende groepen zullen kort een griezelig liedje of een dansje ten tonele brengen. 

Ouders zijn van harte welkom om de afsluiting bij te wonen! 

      
 

Heksenketel met ingrediënten.                                                                                                     Heks op bezemsteel van Vanessa uit groep 6 
Chalyssa, Jealynn en Nana uit groep 1-2.                                                                  

Terugblik studiedag 4 oktober 

 

Presentatie Trauma-Sensitief Lesgeven  

Tijdens de studiedag van 4 oktober heeft het team van obs Holendrecht kennis opgedaan over trauma-sensitiviteit.  

Trauma-sensitief lesgeven en werken houdt in dat je je bewust bent van de schadelijke effecten die ingrijpende 

ervaringen op kinderen kunnen hebben, dat je die kunt herkennen en op een goede, ondersteunende manier omgaat 

met kinderen. Trauma sensitief werken gaat dus over houding, kennis én vaardigheden.  

De scholing werd verzorgd door kenniscentrum Orion en werd door het team als inspirerend en waardevol ervaren. 

Dit jaar krijgt deze scholing een vervolg. Wilt u ook meer weten over dit onderwerp? Laat het ons weten!  

 

 

Workshop zang concertgebouw  

Het middaggedeelte bestond uit een workshop zang in het concertgebouw in Amsterdam. De juffen en meesters 

hebben workshops zang gevolgd passend binnen het thema van de Kinderboekenweek. 



 

Terugblik staking primair onderwijs 5-10-2017 

De stakingsactie in het primair onderwijs om aandacht te vragen voor de oplopende werkdruk en het alsmaar groter 

wordende lerarentekort was een groot succes. Bijna alle scholen in Nederland namen deel aan de actie. Een groot 

deel van het team was, samen met –jawel…- 60.000 andere collega’s, aanwezig bij de manifestatie in het Zuiderpark 

in Den Haag. Wij hopen dat de politiek in beweging komt! 

         
Meester Klaas, juf Yavanna, juf Grachella, meester Michiel,  

juf Urmie en juf Rita in actie, Zuiderpark in Den Haag. 

Afspraken eten en drinken 

Zoals u allen weet vinden wij een bewuste levensstijl erg belangrijk.  We zijn bezig om een ‘Jump-In school’ te 

worden en ondernemen veel initiatieven om gezondheid onder de aandacht te brengen. Voor alle duidelijkheid zetten 

we de eet- en drink afspraken en verwachtingen nog even op een rij:  

1Thuis gezond ontbijten 

We verwachten dat alle kinderen thuis gezond ontbijten, zodat zij met voldoende energie naar school gaan. Een 

goede start is belangrijk. Voor de zekerheid bieden wij op school, tussen 8.20 en 8.30 uur voorlopig nog een 

boterham aan.  

 

2 Geef uw kind water of melk, groente en/ of fruit en een gezonde broodmaaltijd mee.  

Op school drinken we melk of water. Als tien-uurtje eten de kinderen fruit of groente. Tijdens de lunch eten de 

kinderen een gezonde broodmaaltijd. We verwachten van u dat u dit meegeeft. Goed voorbeeld doet goed volgen.  

 

3 We pauzeren op woensdag rond half 11 en de kinderen kunnen ná het eten van groente of fruit ook 

brood eten, als zij dat mee hebben.  Omdat de woensdag een wat langere dag is, hebben we voor deze dag een 

speciale afspraak gemaakt. Na het pauzehapje gaan de lessen door tot 12.30 uur. 

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. 

 

Op tijd komen 

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open en om 8.30 uur starten de lessen. Dagelijks registreren we wie er allemaal 

op tijd komen. In veel groepen melden de kinderen zichzelf via het digibord aan. Dit stimuleert het op tijd komen.  

Samen de lesdag op tijd kunnen starten is erg belangrijk. Een goed begin is het halve werk.  

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het op-tijd-zijn van uw kind. Geef het goede voorbeeld en zorg daarvoor! 

Mocht uw kind een keer wegens omstandigheden afwezig zijn of te laat komen, geef dit dan tijdig door. Zo voorkomt 



 

u ongeoorloofd schoolverzuim en draagt u bij aan een fijne lesdag voor iedereen. Bedankt! 

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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