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Landelijke onderwijsstaking  Primair Onderwijs: obs Holendrecht gesloten op 12 december! 

Wij willen u informeren over het voornemen van ‘PO in actie’ om een staking op 12 december a.s. in het primair onderwijs te 

organiseren. Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 

miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is 5 december om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat 

onderwijspersoneel in het PO wordt opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen, op dinsdag 12 december. Het PO-

Front is al het gehele jaar duidelijk in het stellen van zijn doelen: er is 900 miljoen euro nodig om de salarissen in de sector op te 

trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de collega's in het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er door het 

kabinet 500 miljoen euro worden geïnvesteerd om de uit de hand lopende werkdruk in de sector te beteugelen. 

 

Op het Binnenhof zijn de eerste stapjes richting verbetering gezet. Het vorige kabinet boekte op het allerlaatste moment 270 

miljoen euro extra in aan salarissen en Rutte-III voegde daar als nieuwe coalitie een budget van 430 miljoen euro voor 

werkdrukbestrijding aan toe. Het PO-Front is van mening dat dit 700 miljoen euro te weinig is om de sector echt te helpen. 

Bovendien wordt het budget voor beteugeling van de werkdruk gefaseerd vrijgespeeld: de coalitie heeft voor komend jaar slechts 

10 miljoen euro gereserveerd op deze post. Daarmee miskent Rutte-III volgens het PO-Front de problemen waarmee de sector 

kampt: in het primair onderwijs krijgt een kwart van het personeel te maken met burn-out verschijnselen. 

 

Met minister Slob zijn in november goede gesprekken gevoerd, onder meer tijdens de meet-up in Afas Live, waar de nieuwe 

bewindsman in debat ging met 500 leraren, ondersteuners, directeuren en schoolbestuurders uit het primair onderwijs. Meer dan 

begrip voor de grieven kan de bewindsman echter vooralsnog niet bieden. En dus gaan de acties door. Vakbonden AOb, CNV 

Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben – uiteraard met steun van het gehele PO-Front, dat ook bestaat uit aanjagers PO in 

Actie, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad - een stakingsoproep aan hun leden verstuurd of staan op 

het punt dat te doen.  

 

Op 12 december gaan veel basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs in het hele land een dag lang dicht. Het team van 

de obs Holendrecht sluit zich aan bij bovenstaande argumenten en zal de actie ondersteunen en op 12 december a.s. gaan staken. 

Ook onze stichting, Stichting Sirius, steunt deze actie. Dit betekent dat onze school op dinsdag 12 december de hele 

dag gesloten zal zijn. Wij hopen op uw begrip.  

 

 

Een tweede kleutergroep bij de start van het nieuwe jaar 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de start van de tweede kleutergroep. Maandag 27 november zijn we 



 

met de betrokken ouders in gesprek geweest om het één en ander toe te lichten. De leerkrachten van groep 1-2 zijn hard bezig 

met de voorbereidingen en gaan nog voor de kerstvakantie een middag met de kinderen wennen in de nieuwe samenstelling.  

Sinterklaas 

Op 5 december stonden de kinderen van onze school vol verwachting op het schoolplein te wachten op Sinterklaas en zijn 

Pieten. En, jawel, ook dit jaar kwam hij naar obs Holendrecht om de kinderen een cadeautje te geven en er een mooi feest van te 

maken! Helaas was zijn schimmel ziek achter gebleven en kwam Sinterklaas op een heuse scootmobiel onder luid gezang van de 

kinderen aan. Het werd een geweldige dag! 

 

 
De aankomst van Sinterklaas  

                                                  Surprises in de bovenbouw 

 
Meester Klaas heet de Sint welkom 

Kerstfeest 

Nu de Sint weer uit ons land is vertrokken staat het volgende feest weer voor de deur. Team en ouders hebben hard gewerkt 

om de school in kerstsfeer te brengen.  

 

Het kerstdiner is op donderdag 21 december van 17.00 uur tot 18.45 uur. U kunt om 16.45 uur en 17.00 uur, met de kinderen, 

het eten en drinken naar de klassen brengen. Om 17.00 uur wordt er met de kinderen in de hal gezongen. Daarna begint het 

kerstdiner. Ouders zijn vanaf 17.15  uur welkom in de aula, om gezamenlijk een kop warme chocolademelk of een glas glühwein 

te drinken. Om 18.45 uur kunt u uw kind ophalen uit de klas.   

Wij rekenen op een geslaagde en gezellige avond.  

Vrijdag 22 december zijn de kinderen om 12.30 vrij en start de kerstvakantie.  

 

Terugblik studiedag 6 december 

De studiedag van 6 december stond voor het grootste deel in het teken van Trauma Sensitief Lesgeven. Het team is verder 

geschoold in deze manier van lesgeven. Wij vonden het een waardevolle studiedag met opbrengsten die wij direct in de praktijk 

van alledag kunnen toepassen.  



 

Blok 2 brede school 

Blok 2 van de brede school start op 15 januari! Er zijn deze keer meer activiteiten. Speciaal voor de kinderen van onze school is 

er een uitbreiding van het aanbod op de woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen kunnen o.a. schaken, koken en het één en 

ander leren over robotica en programmeren. Zo krijgen de kinderen nog meer kansen hun talenten te ontwikkelen!  

Schrijft u daarom voor dit blok uw kind weer in voor meerdere activiteiten via de site: 

https://bredeschoolzuidoost.nl . 

Het is belangrijk is dat u meerdere keuzes opgeeft. Anders zijn er straks kinderen met één keuze die we niet kunnen plaatsen 

wanneer die activiteit al vol is. De activiteiten worden gratis aangeboden! 

Met ingang van dit blok kan inschrijven alleen nog maar digitaal. Wij vragen hiervoor uw medewerking. Daarnaast bieden wij onze 

hulp aan om de inschrijving te regelen. Inschrijven op school kan op de volgende dagen tussen 14.45 en 15.45 uur: vrijdag 8 

december, maandag  11 december, donderdag 14 december en vrijdag 15 december.  

Wij hopen op veel inschrijvingen en mocht het u niet lukken uw kind digitaal in te schrijven, bent u van harte welkom op één van 

de inschrijfmomenten. 

Obs Holendrecht mobiel bereikbaar bij telefoonstoringen 

De afgelopen maanden zijn we regelmatig getroffen door telefoonstoringen en waren daarom telefonisch niet goed bereikbaar. 

Zo ook vandaag, 7 december. Mocht er weer een keer een storing zijn, dan kunt u ons telefonisch bereiken via 0687871192. 

Dit het vanaf vandaag het mobiele telefoonnummer van onze school. Het nummer staat ook op onze website, 

www.obsholendrecht.nl.  

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@obsholendrecht.nl of bel: 020-4531549.  

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

 

Team obs Holendrecht 
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