Nieuws van obs Holendrecht!

Vijfde editie 2018-2019, 21 december 2018

Terugblik Sint en Kerst
Verjaardag vieren op school in 2019
Ouders: bedankt/ ouderbijdrage

Personeel
Op tijd
Fijne dagen en de beste wensen!

Terugblik Sint en Kerst
We kijken terug op een hele gezellige decembermaand. Sint en zijn Pieten genoten op 5 december van hun bezoek aan onze school. Ook al reed Sint
in eerste instantie per ongeluk ons huisje voorbij. Dat was even schrikken, maar gelukkig kwam hij weer terug.
De leerlingen werden, verwend met leuke cadeautjes. De school was gezellig versierd en in de groepen 5 t/m 8 hadden de leerlingen leuke surprises
voor elkaar gemaakt. Kortom: het was een geweldige dag.
Na het vertrek van Sint heeft de Ouderraad de school in kerst-stemming gebracht en hebben de leerkrachten met de leerlingen groepen hetzelfde
gedaan. De open haard in de aula werd iedere ochtend –digitaal- aangezet door Andy en Danny, twee leerlingen uit groep 6. De boom in de aula
werd regelmatig gebruikt voor een ‘Christmastree foto-shoot’. Dat zegt genoeg!
Het kerstdiner, gisteravond, was erg gezellig. Iedereen zag er heel mooi uit, het leek net Kerstavond. Na een Kerstconcert van de leerlingen van
groep 8, onder leiding van medewerkers van het Leerorkest hebben we allemaal, de leerlingen, medewerkers en een grote groep ouders, heerlijk
gegeten. Het was een internationaal kerstdiner, met lekkere hapjes uit veel verschillende landen.
Bedankt!
Langs deze weg willen we iedereen, maar vooral de ouderraad en de medewerkers van de Sint- en de Kerst-commissie bedanken voor alles wat zij
hebben gedaan om van de decembermaand een feestmaand te maken. Zonder jullie inzet was het allemaal echt niet gelukt!

Verjaardag vieren op school in 2019
het nieuwe jaar gaan de nieuwe ‘traktatie-afspraken’ in. Deze afspraken zijn in overleg met Jump In, de
gemeente Amsterdam, de medewerkers van de school en de ouders van de Medezeggenschapsraad tot stand
gekomen.
De afspraken zijn in het belang van de gezondheid van uw kind. We vragen u om de afspraken na te komen,
zodat we van iedere verjaardag een feest kunnen maken. Hieronder vind je de afspraken:

Ben je jarig? Gefeliciteerd! Je mag op school je verjaardag vieren. Dat doen wij zo:
In je groep….
zingen we voor je,
mag je bij je juf of meester een mooie kaart uit kiezen,
mag je een activiteit kiezen uit de verjaardagsactiviteitenlijst die je met je klas hebt gemaakt,
mag je een tweede activiteit kiezen of een traktatie uit de traktatiewaaier uitdelen.
Buiten je groep….
mag je samen met één of twee klasgenoten tussen 14.00-14.15 (op woensdag tussen 12.00 en 12.15) op bezoek bij je vorige groep, je volgende
groep en de directeur.
Wil je een traktatie aan de leerkrachten geven?
Geef dan dezelfde traktatie die je ook aan je klasgenoten geeft.
De traktatie zet je in de keuken.
Afspraken nakomen vanaf januari 2019
Aan het begin van de maand geeft de leerkracht een traktatiewaaier aan de jarigen van die maand mee waaruit getrakteerd kan worden.
De traktatiewaaier staat ook online. Klik hier om deze te bekijken.
Als er te veel traktaties worden meegenomen, dan wordt er een ding uitgekozen om te trakteren. Wat overblijft, mag worden opgehaald door de
ouders/ verzorgers van het jarige kind.
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Ouders: bedankt/ ouderbijdrage
Feesten als Sint en Kerst kunnen op school niet gevierd worden zonder de hulp van ouders. Onze ouderraad heeft de afgelopen weken heel veel
voor uw kinderen gedaan om deze twee feest tot een succes te maken. Nogmaals onze dank hiervoor. Ook thuis hebben veel ouders hun bijdrage
geleverd; daar samen met hun kind surprises te maken en te komen voor het kerstdiner. Uw kind waardeert dit!
Om ook in 2019 leuke activiteiten te organiseren heeft de Ouderraad uw ouderbijdrage hard nodig. Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage
al betaald, maar helaas nog niet iedereen.
We vragen u daarom: steun de Ouderraad en uw kind op school en betaal de ouderbijdrage! Hoe? Het kan op twee manieren:
1. Heeft u een stadspas? Laat uw stadspas op school scannen door de MADI-medewerker op dinsdagochtend, of door juf Carla op woensdag-,
donderdag- of vrijdagochtend.
2.
Heeft u geen stadspas? Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz. Obs Holendrecht onder
vermelding van “ouderbijdrage 2018-2019” en de naam en groep van uw kind(-eren).
Personeel
Na de kerstvakantie keert juf Nienke terug van haar zwangerschapsverlof. Ze heeft zin in om weer te beginnen en gaat aan de slag bij de
Nieuwkomersgroep Middenbouw. Daarnaast gaat ze interne begeleidings- en zorgtaken uitvoeren bij de groepen 1-2. Welkom terug, juf Nienke!
Na de kerst start juf Henny op onze school. Zij volgt juf Joanne op, die na de kerstvakantie overstapt naar een andere school, en gaat samen met juf
Nienke de Nieuwkomersgroep Middenbouw begeleiden. Juf Henny heeft ervaring in het NT2-onderwijs en als groepsleerkracht. Welkom op obs
Holendrecht, juf Henny!
Helaas stapt juf Helen, onderwijsassistent bij de Nieuwkomers over naar een andere school; zij gaat aan de slag op een Nieuwkomersschool in
Amstelveen, waar meester John vorige maand is gestart. We bedanken juf Helen voor al haar inzet en betrokkenheid en wensen haar heel veel
succes op haar nieuwe plek. De opvolgster van juf Helen is inmiddels al gestart. Dat is juf Susanne. Juf Susanne is nieuw in het onderwijs, maar heeft
door haar eerdere werk in de kinderopvang al wel heel veel expertise op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal en het begeleiden
van leerlingen. We wensen juf Susanne heel veel plezier op onze school!

Op tijd: 8.30 uur in de groep, ook in 2019!!
Veel kinderen zijn dagelijks op tijd in de groep. Dat is super!!
Maar… het is belangrijk, én verplicht, dat álle kinderen dagelijks op tijd in de groep zijn. Daar bent u als ouder
verantwoordelijk voor. Vertrek op tijd van huis, zodat uw kind om 8.30 uur in de klas aanwezig is. Dan kan de les
op tijd starten.
Uw kind is leerplichtig, en moet op tijd op school zijn. Bedankt voor uw medewerking.
Bedankt voor alles in 2018, de beste wensen voor 2019!
Beste ouders en verzorgers,
Het jaar zit er bijna op. Wij ronden vandaag de laatste lesdag met de leerlingen af, ruimen de kerstspullen op en gaan dan nagenieten
van heel veel leuke, fijne, mooie, grappige, bijzondere, leerzame en uitdagende momenten die we dit jaar op school samen hebben
beleefd.
Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goede start van 2019!
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