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Nieuws van obs Holendrecht!  

                                       Veertiende editie, 27 juni 2018 
Formatie team obs Holendrecht 2018-2019 
Introductie juf Lisette, juf Rubyna en meester Iwan 
Leden Medezeggenschapsraad en de Ouderraad 

GEZOCHT: Vrijwilligers tussen 11.15 en 12.45 uur 
Terugblik schoolreis! 
Rapportgesprekken  

Schooltandarts 
Op tijd op school én op tijd naar huis: u bent als ouder/ verzorger verantwoordelijk 
Cameratoezicht in de school 
Vrije dagen en vakanties 2017-2018 
Aanmelden? 

 

Formatie team obs Holendrecht 2018-2019 
Hieronder vindt u het voorlopige overzicht van de bezetting van de groepen en overige informatie over de formatie van het team van obs 
Holendrecht in het nieuwe schooljaar. Het definitieve overzicht ontvangt u als alle groepen volledig bezet zijn. 

Groep/ dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Lisette Steenman* Lisette Steenman Lisette Steenman Lisette Steenman Lisette Steenman 

1-2B Astrid Timmer Astrid Timmer Astrid Timmer Vacature*** Astrid Timmer 
3 Claire Bongsodipo Claire Bongsodipo Claire Bongsodipo Claire Bongsodipo Claire Bongsodipo 
4 Rita Nawmie Rita Nawmie Rita Nawmie Rita Nawmie Rita Nawmie 
5 Grachella Pryor Grachella Pryor Grachella Pryor Grachella Pryor Urmie Rijhiner 
6 Angela Paulides en 

Patricia Ruimwijk 
Audrey Bronne Audrey Bronne Audrey Bronne Audrey Bronne 

7 Iwan Loods* Iwan Loods Iwan Loods Iwan Loods Iwan Loods 
8 Rubyna van der 

Meulen* 
Rubyna van der 
Meulen 

Rubyna van der 
Meulen 

Rubyna van der 
Meulen 

Rubyna van der 
Meulen 

Nieuwkomers 
Middenbouw 

John Jacobs John Jacobs John Jacobs John Jacobs John Jacobs 

Nieuwkomers 
Bovenbouw 

Joanne Bergman** Ingrid Castelijn ** en 
Joanne Bergman 

Ingrid Castelijn  Ingrid Castelijn  Ingrid Castelijn  

* Lisette, Rubyna en Iwan stellen zich hieronder aan u voor.  
** Joanne en Ingrid stellen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voor.  
*** Voor deze dag en groep zoeken we nog een nieuwe medewerker.  

directeur Klaas de Roij 

interne begeleiding  Gerda Proctor 

opleider in school/ begeleider  
nieuwe leerkrachten bovenbouw 

Urmie Rijhiner 

onderwijsassistenten  Angela Paulides, Helen O’Brien en  
Patricia Ruimwijk 

administratie en conciërge Carla Bruijn en Olivier Smit 

bewegingsonderwijs  Maurice Regensburg 

beeldende vorming  Manja Gruson 

An Theunissen, intern begeleider voor twee dagen per week, heeft aangegeven aan het eind van dit schooljaar te vertrekken. Haar werkzaamheden 
op onze school zijn niet goed te combineren met ander werk, op andere scholen. We wensen An veel succes op haar andere scholen en bedanken 
haar voor haar inzet voor obs Holendrecht.   
Nienke Vuijk zal tot begin 2019 afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof. Jenny Mettendaf zal ook na de vakantie nog afwezig zijn wegens ziekte.  

Introductie juf Lisette, juf Rubyna en meester Iwan 
                                                                                                                   Lisette Steenman  
Beste  ouders/verzorgers, 
Ik ben juf Lisette Steenman  en ik kom na de zomervakantie bij de kleuters werken op de Holendrechtschool.  
Ik heb in 1983 de opleiding voor kleuterleidster afgerond. Door extra cursussen ben ik bevoegd  voor de hele basisschool. Mijn hart ligt echter bij 
de kleuters.  
Ik ben 55 jaar jong en sta al heel wat jaartjes voor  de klas. Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt, ook in Amsterdam zuidoost.  Ik geniet 
van de multiculturele sfeer. 
Ik heb zelf 5 kinderen. Ik woon met mijn dochter in Lelystad. Ik ben verloofd met Johan. 
In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur om tot rust te komen, ideetjes op te doen en lekker te wandelen. 
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en we ontmoeten elkaar in september. 
 
Juf Lisette                                                                                                                                                                     (nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina) 
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                                                                                                           Rubyna van de Meulen  
Goedendag ouders en leerlingen van de Holendrechtschool, 
Mijn naam is Rubyna van der Meulen, 24 jaar en woon in Weesp. Lezen is iets wat ik heel graag doe. Ook wandel ik graag in mijn woonplaats en 
doe ik leuke activiteiten met mijn familie. 
Vanaf aankomend schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht in de bovenbouw. Drie jaar geleden heb ik stage gelopen op de Holendrechtschool. Dit 
was toen in groep 1/2 onder leiding van Juf Gerda. Dit was mij zo goed bevallen dat ik graag weer terug wil naar deze school om les te geven. 
 
Op dit moment ben ik leerkracht voor groep 7/8 bij een school in de Bijlmer. 
Ik ben heel blij dat ik straks terug  ben op de Holendrechtschool. Ik heb er heel veel zin in en we gaan er een ‘superjaar’ van maken! Tot snel! 
 
Juf Rubyna 

                                                                                                                      Iwan Loods  
Hallo allemaal, 
Ik ben Iwan, de leraar in spe, op jullie gezellige school, obs Holendrecht. Even een korte introductie: Op 7 juli 1965 ben ik in het warme en groene 
hart van Suriname geboren. Daar heb ik 8 jaar voor de klas gestaan.  
Daarna ben ik op Curaçao gestrand, een parel in de Caraïbische Zee. In deze mooie periode heb ik vooral in de bovenbouw les mogen geven. 
Naast les geven maak ik graag muziek. Dit schooljaar heb ik les gegeven aan 17 toffe groep 8-ers. En je raadt het al, alle leerlingen zijn geslaagd. 
 
Maar na 20 jaar op het zonnige eiland gaat mijn reis eindelijk door. Ik ben benieuwd naar de nieuwe omgeving en de leerzame momenten. Eén 
ding staat vast: ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!  
 
Meester Iwan 

 

Leden Medezeggenschapsraad en de Ouderraad 

Medezeggenschapsraad 

Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van de ouders van de medezeggenschapsraad, Herman Oosterbaan en Hazra Wagid Hosien. Zij hebben de 

afgelopen jaren waardevolle bijdragen geleverd aan verschillende schoolontwikkelingen en meegedacht over het onderwijs op onze school.   

Inmiddels zijn hun opvolgers bekend: Maureen Hubbard en Nashaira Cumberbatch. Wij wensen Maureen en Nashaira, samen met juf Rita en juf 

Claire, veel succes en een goede samenwerking toe in de medezeggenschapsraad.  

 

Ouderraad 

Ook onze ouderraad krijgt vaste namen en gezichten, zoals u hieronder kunt zien. Wij zijn daar als team heel erg blij mee en presenteren trots 

onderstaande namen. Naast de ouders in de ouderraad zijn er ook ouders die graag willen helpen bij bepaalde activiteiten. Dat zijn de hulpouders. 

Wilt u dat ook? Laat het weten aan een van de ouders van de ouderraad. 

Leden van de Ouderraad 

* Voorzitter : Mildred Bito 

* Penningmeester:  Maureen Hubbard 
* Secretaris:  Robin Souwer  

* Nelly Braat 

* Nazma Soebrati                             

* Safura Karim                              

* Rosita Ling 
* Richella Wawoe    

* Farisa Jahangier                                                                                                            

Hulpouders:  

* Imam Moustafa 

* Fatima  Iit Ad 
* Dima  Ahmad  

* Rachida Ben Hamza 

* Naima Mahraoui 

 
 

GEZOCHT: Vrijwilligers tussen 11.15 en 12.45 uur! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tegen een VRIJWILLIGERSVERGOEDING op maandag, dinsdag, donderdag en / of vrijdag leerlingen van onze 
school willen en kunnen begeleiden tijdens hun pauze. De werktijden zijn van 11.15 tot 12.45 uur.  
Als vrijwilliger wordt je begeleid en ondersteund door medewerkers van onze school en Swazoom, de welzijnsorganisatie.  
 
Heeft u interesse of kent u iemand die dit zou willen en kunnen? Geef het door aan meester Klaas of juf Angela. Of mail naar: 
info@obsholendrecht.nl.  

Schoolreis 22 juni 
We kijken terug op een geslaagd schoolreisje voor de groepen 1t/m 7. Het was gezellig, soms ook spannend en uitdagend. De leerlingen hebben 
heel veel plezier gehad. We bedanken hierbij iedereen die heeft bijgedragen aan deze hele leuke dag: de leerlingen, medewerkers en hulpouders. 
Het was TOP!  

Rapportgesprekken 
In de week van 9 juli zijn de rapportgesprekken. U ontvangt nog informatie over de dag en tijd waarop we met u in gesprek willen gaan. 

Bericht van de schooltandarts 
We zijn weer voor een aantal weken op bezoek op de Holendrechtschool. Alle 
tandheelkundige kosten t/m 18 jaar worden volledig vergoed. Let wel: de zorgverzekering 
vergoedt maar één tandarts. Heeft uw kind nog geen tandarts? Dan is uw kind is van harte 
welkom bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam.  
 
We horen dat veel gezinnen lekker gezond bezig zijn. Daar worden we blij van! Ons advies is om veel water te drinken, vooral met dit mooie weer. 
Dat is goed voor je lichaam en goed voor je gebit. Ga je een dagje op pad, neem dan ook een leuke waterfles mee, die kan je steeds weer opnieuw 
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vullen met water. Zo zorgen we ook goed voor het milieu! 
  
Mocht je vragen hebben, loop gerust na schooltijd bij ons langs.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Angelica, Marc, Zeynep en Inez 
tel. 020 6166 332 e-mail asetiaman@jtv-amsterdam.nl 

Op tijd op school én op tijd naar huis: u bent als ouder/ verzorger verantwoordelijk 

Wij verwachten dat de leerlingen om half 9 in de klas zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. U bent als ouder verantwoordelijk om hiervoor 

te zorgen. We vragen u hierbij  om daar, ook tijdens de laatste weken van het schooljaar, zorg voor te dragen.  

Dat geldt ook voor het op tijd ophalen, aan het einde van de lesdag. We zien dat vooral bij de groepen 1-2 en 3 het niet bij iedereen goed lukt om 

op tijd te zijn om de leerling op te halen. Dat verwachten wij echter wel. Vandaar de vraag om ok hier de komende weken goed op te letten.  

De medewerkers hebben na de lesdag vaak andere afspraken, het is erg storend als die niet door kunnen gaan omdat leerlingen niet zijn opgehaald. 

Bedankt voor uw medewerking en begrip.                                                                                                                 (nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina) 

Cameratoezicht 

In het belang van de veiligheid, en welzijn van leerlingen en medewerkers en het bewaken van eigendommen kiest Sirius 

er voor om camera’s op te hangen.  
Met het cameratoezicht worden de volgende doelen nagestreefd: 

- bewaking in verband met toegang, schade door vandalisme en diefstal 

- herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest 

- bevorderen van het gevoel van veiligheid 

- preventief, ter voorkoming van ongewenst gedrag 

- ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten. 

In de andere bijlage bij deze mail vindt u meer informatie over dit cameratoezicht . 

Resterende vrije dagen/ vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019 
Woensdag 4 juli studiedag, alle kinderen vrij 
20 juli t/m 2 september zomervakantie. Let op: donderdag 19 juli is de laatste lesdag. De leerlingen van groep 8 hebben een dagje eerder vakantie; 
hun laatste lesdag is woensdag 18 juli.  

Wilt u de vakanties en vrije dagen van komend schooljaar alvast weten? Klik dan hier.  

Aanmelden? 
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? 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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