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Telefonische bereikbaarheid obs Holendrecht
Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis

Schoolfotograaf
Aanstaande woensdag, 15 mei, komt de schoolfotograaf. Er worden portret- en groepsfoto’s gemaakt.
U ontvangt daarna een inlogcode waarmee u de foto’s online kunt bekijken, bestellen en betalen.
Namens de Ouderraad zullen twee ouders de schoolfotograaf die dag ondersteunen, waarvoor hierbij alvast
hartelijk dank!
Hieronder nogmaals het bericht van de schoolfotograaf, dat ook in de vorige nieuwsbrief stond:
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 15 mei kom ik om half 9 op school om de kinderen te fotograferen.
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig weer niet met natte haren
op school aankomen?
Ons kledingadvies: GEEN witte kleding.
Ik zal er alles aan doen uw kind(eren) zo natuurlijk mogelijk op de foto te zetten.
De fotograaf
Terugblik feestdag 26 april
We kijken terug op een geslaagde feestdag. We zijn trots op het behaalde Jump-In certificaat. Dat hangen we
deze week op bij de hoofdingang. De Koningsspelen waren ook een succes, mede dankzij de hulp van vele
ouders. De lunch verliep goed, al waren we verrast door het grote aantal bruine boterhammen dat de
leerlingen eten! We moesten tussendoor zelfs nog brood bijhalen…
Op de eerste ‘Holendrecht Koningsdag Vrijmarkt’ was erg het gezellig, en het eten van de Ouderraad was
heerlijk! Er werd veel verkocht en er is ook nog een mooi bedrag opgehaald voor de Goede Doelen. Zie verder
hieronder.
We bedanken hierbij iedereen voor alle inzet en betrokkenheid om er een hele leuke dag van te maken!
Opbrengst sponsorloop en Vrijmarkt
De opbrengst van de sponsorloop en de eerste ‘Holendrecht Koningsdag
Vrijmarkt’ is uitgekomen op het ongelofelijke bedrag van €2186,60!
Dit hadden we echt niet verwacht. We zijn hier héél erg blij mee.
Deze maand gaan we met de leerlingenraad en de ouderraad een deel van de opbrengst aan het Ronald Mc
Donaldhuis Emma Amsterdam overhandigen, en besluiten we wat we aan extra activiteiten gaan doen met de
rest van de opbrengst.
Cito toets groep 8
In april hebben de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. Vandaag hebben de leerlingen van groep
8 de uitslag daarvan ontvangen. Dat is altijd weer een spannend moment. Het gemiddelde van alle leerlingen
die de toets dit schooljaar hebben gemaakt is 525,8. Dat is helaas wat lager dan we hadden verwacht.
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Voordat de leerlingen de eindtoets maakten, hadden zij het VO-advies van ons al ontvangen en waren zij al
bezig om een passende school voor het Voorgezet Onderwijs te vinden.
Telefonische bereikbaarheid obs Holendrecht
Tijdens lesdagen is de school telefonisch te bereiken vanaf 8.15 tot 16.00 uur. Omdat we op bepaalde
momenten, vooral tussen de middag, niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, staat de
voicemail soms aan.
Als u belt en u krijgt de voicemail; spreek dan a.u.b. uw bericht in. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
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).
Team obs Holendrecht
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