
1 
 

 

 

 

Nieuws van obs Holendrecht!  
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Rapportgesprekken na vakantie-Cito toetsen 

Schooladviezen leerlingen groep 8 

Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis 
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Activiteiten De Brede School: haal op tijd uw kind op! 
Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis 
Studiedagen 14 en 15 februari: alle leerlingen vrij/ 
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Groep 4, 5, 6 en 7 maandag 4 februari om 8 uur op school i.v.m. excursie 

Muiderslot  

In de lessen van Alles in 1 hebben we het over de Middeleeuwen. Aanstaande 

maandag, 4 februari, gaan de groepen 4, 5, 6 en 7 daarom naar een echt 

ridderkasteel: het Muiderslot. We vertrekken met de bus om 8.15 uur en vragen 

daarom of u uw kind om 8.00 uur naar school wilt brengen. Zorg dat uw kind 

warme kleding aanheeft, een winterjas draagt. Handschoenen en een muts kunnen 

ook mee, want het wordt een koude winterdag, maandag! Een tussendoortje, 

drinken en de lunch moet u ook maandag meegeven aan uw kind.  

Bezoek onderwijsinspectie 

In februari en maart bezoekt de onderwijsinspectie onze stichting, Sirius. Zij doen dat met enige regelmaat en willen graag weten hoe 

het gesteld is met de onderwijskwaliteit van de scholen van stichting. Een onderdeel van het onderzoek van de onderwijsinspectie is 

dat zij een aantal scholen van de stichting zal bezoeken. Onze school zal ook bezocht worden. Tijdens het bezoek zal de 

onderwijsinspectie o.a. lessen bezoeken en in gesprek gaan met medewerkers, leerlingen en ouders.  

Wij houden u op de hoogte over dit bezoek en de opbrengsten ervan.  

Stakingsweek 11-15 maart/ stakingsdag 15 maart 

In de week van 11 t/m 15 maart worden er weer acties gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs. De vakbonden hebben 

hun leden opgeroepen om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke staking op 15 maart, in den Haag.  

Een groot deel van de medewerkers van onze school heeft aangegeven bereid te zijn het werk op 15 maart neer te leggen en naar 

den Haag te gaan. Het kan daarom zo zijn, dat wij die dag geen onderwijs verzorgen.   

 

Wij houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen, 

maar vragen u wel alvast om uit te kijken naar 

alternatieve opvang, voor die dag.  

 

De afgelopen weken hebben velen van u de gevolgen van 

het lerarentekort ondervonden: vier groepen hebben we 

een dag niet op kunnen vangen. Wij zijn blij met uw 

begrip hiervoor, en met uw bereidheid om oplossingen 

te zoeken voor de opvang van uw kind.  

 

Dat ervaren wij als grote steun. Bedankt daarvoor.  
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Rapportgesprekken na vakantie-Cito toetsen 

De afgelopen weken hebben de kinderen verschillende Cito-toetsen gemaakt. Deze toetsen helpen ons om goed zicht te krijgen 

hebben op de ontwikkeling van uw kind en de onderwijsbehoeften. We willen u hier graag over informeren tijdens de 

rapportgesprekken. Vlak voor of vlak na de krokusvakantie kunt u zich inschrijven voor deze rapportgesprekken.  

Uw kind is uiteraard ook welkom bij het gesprek.  

Schooladviezen leerlingen groep 8 

Eind januari hebben de leerlingen van groep 8 onze schooladviezen voor het Voortgezet Onderwijs ontvangen. Alle leerlingen 

ontvingen een advies over de onderwijsvorm die wij het beste vinden passen bij de leerling.  

Met dit advies kunnen zij zich straks gaan aanmelden op de VO- school van hun eerste voorkeur. Lees hier alles over de overstap naar 

het VO.  

Nationale Voorleesdagen 

Morgen, 2 februari, is de laatste dag van de Nationale Voorleesdagen. Vanmiddag sloten wij de Nationale Voorleesdagen af in de 

groepen 1-2, met een voorleesactiviteit. De ouders van de groepen 1-2 waren hier voor uitgenodigd, een klein deel van de ouders 

was er. Aanwezige ouders: bedankt voor uw komst! Dat de Nationale Voorleesdagen zijn afgelopen betekent niet het einde van het 

voorlezen. Integendeel: we hopen en verwachten dat u thuis ook vaak voorleest. Het is gezellig én leerzaam!  

Heeft u geen voorleesboeken thuis? Wordt dan lid van de bibliotheek. Klik hier voor meer informatie.  

 

 

 

Activiteiten De Brede School: haal op tijd uw kind op! 

Veel leerlingen doen weer mee met de activiteiten van de Brede School, direct na lestijd. Dat vinden we heel erg leuk. Wij bieden uw 

kind graag deze kans. Wel vragen wij u om er goed op te letten uw kind op tijd op te halen, ook na afloop van activiteiten van De 

Brede School. 

 

 

Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis 
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). 

Studiedagen 14 en 15 februari: alle leerlingen vrij/ krokusvakantie 
Zoals eerder aangegeven hebben we op 14 en 15 februari, de donderdag en vrijdag voor de krokusvakantie, twee studiedagen 
ingepland. De leerlingen van alle groepen zijn die dag vrij.  
De eerste lesdag na de krokusvakantie is maandag 25 februari.  
Het gehele overzicht van alle vakanties en vrije dagen vindt u hier.  

Team obs Holendrecht 

https://www.voschoolkeuze020.nl/home
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.bibliotheek.nl/lid-worden.html
http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-115818/pagina/vakanties__vrije_dagen.html
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://bredeschoolzuidoost.nl/

