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Rapportgesprekken 27 juni-8 juli: inschrijven via Parro!
Personele bezetting 2019-2020
Even voorstellen.. Wilma Koetsier

Even vooruitkijken
Even terugkijken

Rapportgesprekken 27 juni-8 juli: inschrijven via Parro!
Zoals eerder via de mail en Parro aangegeven: u kunt zich vanaf uiterlijk vrijdag 21 juni via
Parro inschrijven voor het rapportgesprek.
Tijdens het gesprek ontvangt u het rapport van uw kind.
Personele bezetting 2019-2020
Hieronder vindt u het overzicht van de personele bezetting in het nieuwe schooljaar, met daaronder –waar nodigeen korte toelichting.
Directie
Klaas de Roij en Ineke Linthorst (ad interim)
Ineke Linthorst zal ook in het nieuwe schooljaar op interim-basis op onze school
werkzaam zijn.
Interne begeleiding
Wilma Koetsier Barink, Nienke Vuijck en Janet Vissers
Wilma Koetsier start na de zomervakantie als intern begeleider. Verderop in deze
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
Vroeg en voorschool
Astrid Timmer
coördinator
Vakdocenten
Maarten Buijsman en Manja Grusson
bewegingsonderwijs en
beeldende vorming
Administratie en
Carla Bruijn en Olivier Smit
conciërge
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 2-3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Nieuwkomers
Middenbouw
Nieuwkomers
Bovenbouw

Nienke Vuijck en Rubyna van der Meulen
Astrid Timmer en Aaltje Kramer
Claire Bongsodipo
Rita Nawmie
Aaltje Kramer en Grachella Pryor
Daphne Schlichting en Urmie Rijhiner
Iwan Loods
Audrey Bronne en Jenny Mettendaf
Henny Copal en Janet Vissers

Onderwijsassistenten

Angela Paulides, Susanne Westphal, Patricia Ruimwijk en Ludwiena Williams
Ludwiena Williams komt over van de 16e Montessorischool, een andere Sirius-school.
In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Ouderconsulent
Ouder Kindadviseur

Larissa Linger
Sagina Etnel

Ingrid Castelijn, Hans Huijsman en Janet Vissers
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Even voorstellen.. Wilma Koetsier
Per augustus a.s. ga ik starten als intern begeleider op de Holendrechtschool. In dit stukje
vertel ik graag iets over mezelf. Ik ben Wilma Koetsier, getrouwd met Theo en we hebben
een dochter (Mette) van 17 jaar. We wonen in Woerden.
Ik heb intussen een lange loopbaan in het basisonderwijs achter de rug en werk nog
steeds met veel plezier in het onderwijs. Ik heb als intern begeleider en adjunct directeur
op verschillende basisscholen gewerkt. Mijn loopbaan ben ik gestart op een school in
Amsterdam-West en daarna heb ik een lange tijd als intern begeleider en adjunct
directeur op een grote bassischool in Woerden gewerkt. Momenteel werk ik als interim
intern begeleider op een school in Huizen.
In mijn vrije tijd geniet ik ervan om te fietsen, te reizen, lekker te lezen en te koken voor
vrienden en familie.
Ik heb er veel zin in om te gaan starten op school en kijk uit naar de verdere samenwerking met het team, de
leerlingen en de ouders.
Met een hartelijke groet, Wilma Koetsier
Even vooruitkijken
Studiedag, woensdag 26 juni
A.s. woensdag is de school gesloten i.v.m. een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Eindconcerten Leerorkest groep 5, 6 en 7, vrijdag 28 juni
Vandaag geven de groepen 5, 6 en 7 hun eindconcert. De ouders van de groepen 5, 6 en 7 ontvangen hiervan ook
een aparte uitnodiging. Heeft u geen kind in groep 5, 6 of 7, maar wilt u wel graag komen kijken en luisteren?
Wees welkom! Er zijn concerten om 9.30, 10,30 en 11.30 uur.
Culturele expositie, vrijdag 28 juni
Op onze school spelen en leren veel verschillende kinderen met verschillende culturen, afkomstig uit alle
werelddelen, vreedzaam met elkaar. Wij willen dat onze leerlingen elkaar steeds beter leren kennen en begrijpen.
Meer weten over elkaars culturen helpt daarbij. Op vrijdag 28 juni organiseren we daarom een CULTURELE
EXPOSITIE. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.
Musical groep 8, dinsdag 2 juli
Deze laatste weken van het schooljaar oefent groep 8 voor de eindmusical.
Op dinsdag 2 juli voeren zij de musical twee keer op, in het Bijlmerparktheater. Overdag voor de leerlingen van
onze school, in de avond voor de ouders.
Laatste lesdag groep 8, dinsdag 9 juli
9 juli is de laatste lesdag voor groep 8. We zwaaien de leerlingen tegen 14.30 samen uit. Dan zit hun
basisschooltijd er echt op.
Laatste schooldag, donderdag 11 juli
Om 14.30 uur start de zomervakantie.
Eerste lesdag schooljaar 2019-2020
Maandag 26 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Dat duurt een hele tijd, maar het wel
goed om het alvast te noteren!
Overzicht vakanties, vrije dagen en lesvrije middagen 2019-2020
Klik hier voor het overzicht van vakanties, vrije dagen en lesvrije middagen in het nieuwe schooljaar. U ontvangt
na de zomervakantie een jaaroverzicht met daarop deze date én een groot aantal bijzonderheden en activiteiten.
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Even terugblikken
meester- en juffendag, 12 juni
Wat werd er mooi gezongen, die ochtend, in de aula! Alle meesters en juffen op het podium: Lang zullen ze leven!
In alle groepen ging het feest daarna vrolijk verder. Bedankt voor alle lieve kadootjes en de gezelligheid! De
meester en juffen zijn ’s avonds samen gaan uit eten, ter ere van al hun verjaardagen. We hebben genoten!!
Schoolreizen, vrijdag 14 juni
We kijken terug op twee leuke schoolreizen; de jongere leerlingen waren in Familiepark Julianatoren, de oudere
leerlingen naar Drievliet. Moe maar voldaan kwamen ze vrijdagmiddag de bussen uitgerold.
Graduationparty schoolverlaters wijk Holendrecht, woensdag 19 juni
Afgelopen woensdag vierden we met de 110 leerlingen, die vanuit onze wijk na de zomervakantie naar het
Voortgezet Onderwijs gaan, de jaarlijkse Graduationparty.
Tijdens dit feest geven de vier scholen in de wijk (de Morgenster, de Lotusschool, de Brink en obs Holendrecht)
deze leerlingen de kans om elkaar beter te leren kennen.
Om iedereen te laten weten dat zij voor hun volgende school ‘de wijk uit gaan’ liepen we onder muzikale
begeleiding van een geweldige Brassband in een optocht vanaf de Brink via het Holendrechtplein naar onze
school. Daar openden we de Graduationparty officieel en traden verschillende kinderen van de vier scholen op.
Daarna hebben de kinderen onder leiding van de vier vakdocenten bewegingsonderwijs van de verschillende
scholen -ondanks de regen- samen gesport.
Als afsluiting kregen de kinderen een heerlijke maaltijd aangeboden.
We kijken terug op een erg geslaagd feest en bedanken iedereen van de vier de scholen voor hun bijdrage om er
een leuke dag van te maken!

Team obs Holendrecht
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