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Nieuws van obs Holendrecht!  
                   tweede editie 2019-2020, 3 september 2019 
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Herhaalde mededelingen: 

Parro, email en telefoon 

Op tijd naar school en op tijd ophalen! 

Kennismakingsgesprekken 

 

Terugblik op de eerste schoolweek 

We kijken terug op een goede eerste schoolweek. Het was echt wel even wennen, vooral omdat het nog zo warm 
was, de eerste dagen van het schooljaar. Inmiddels is het alweer een beetje afgekoeld; dat is voor het leren in de 
school wel zo fijn.  
We geven hierbij een groot compliment aan iedereen die ‘s ochtend om 8.30 in de klas is. Het valt op dat dat nu 
zo goed gaat! Dat geldt ook voor het eten, drinken en trakteren: het lukt goed om de afspraken na te komen.  
 

Informatieochtenden 18 en 20 september 

We willen u graag meer vertellen en laten zien over ons onderwijs. Daarom organiseren we op woensdag en 
vrijdag 18 en 20 september twee informatieochtenden.  
Tijdens de informatieochtend ontvangt u in de groep van uw kind informatie over het schooljaar van de 
desbetreffende groep. In de aula geven we vervolgens informatie over de ontwikkelingen op de school, de 
onderwijsinhoudelijke plannen en stellen we een aantal personen aan u voor.  
 
Op woensdagochtend 18 SEPTEMBER is de informatieochtend voor de groepen 1-2 van 8.30-9.45 uur. . 
Op vrijdagochtend 20 SEPTEMBER is de informatieochtend voor de groepen 3 t/m 8 en de Nieuwkomersgroepen 
van 8.30-9.45 uur. 
 

Lekker lezen op maandag en vrijdag 

Op maandag en vrijdag om 14.00 lezen we allemaal. We doen dit om het lezen te 
stimuleren; we willen dat de leerlingen leren hoe leuk het is om gewoon even lekker een 
boek te lezen. We gaan ook onze bibliotheek opknappen. De oude boeken worden 
vervangen door nieuwe.  
 
Een tip voor thuis: spreek met uw kind vaste momenten af om te lezen. Voor uw kind leuk, 
voor u ook!  
 

Activiteiten Brede School 

Over enkele weken start het eerste blok van de Brede 
School. Tijdens De Brede School organiseren we 
aansluitend op de lesdag activiteiten in alle mogelijke 
talent- en vormingsgebieden.  
 
Alle leerlingen hebben hier vorige week een papieren brief over ontvangen. Wilt u uw kind alvast inschrijven? Dat 
kan via de website van Brede School Zuidoost.  
 
 
 
 

https://bredeschoolzuidoost.nl/
https://bredeschoolzuidoost.nl/
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Studiemiddag dinsdag 1 oktober 

Noteer het alvast in uw agenda: op dinsdagmiddag 1 oktober zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit. De 
medewerkers van de school hebben dan een studiemiddag.  
 

Maandkalender op papier 

We zijn druk bezig met een papieren kalender met daarop een overzicht per maand van de vrije (mid)dagen en 
belangrijke activiteiten voor alle ouders en verzorgers. We verwachten deze half september aan uw kind mee te 
kunnen geven.  
 

Aankondiging tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers 

In november 2019 wordt op alle Sirius-scholen weer een tevredenheidspeiling onder leerlingen, medewerkers en 
ouders/ verzorgers afgenomen.  
Drie jaar geleden is dat voor het laatst gebeurd. Deze peiling geeft ons een goed beeld over wat goed gaat op 
onze school en op welke punten we ons kunnen verbeteren. Hierbij vragen we alvast om uw medewerking: hoe 
meer mensen het invullen, hoe beter het beeld is. In oktober ontvangt u meer informatie over deze 
tevredenheidspeiling.  
  

Herhaalde mededelingen: 
 
 

Parro, email en telefoon 

Bijna alle ouders en verzorgers hebben de app van Parro al geïnstalleerd op hun mobiel.  
Wij gebruiken Parro om u uit te nodigen voor de gesprekken op school, om nieuws te 
delen en om leuke momenten van de groep van uw kind met u te delen.  
We verwachten dat we alle ouders via Parro kunnen bereiken.  
Heeft u Parro nog niet geïnstalleerd op uw device? Doe dat dan snel. Heeft u vragen over 
het aanmelden? Stel ze even aan de leerkracht van uw kind.  
 
Daarnaast willen wij u voor incidentele gevallen ook via de mail kunnen bereiken. Het is 
daarom erg belangrijk dat we uw juiste emailadres op school hebben. Ontvangt u nu geen 
email van ons? Kom dan even langs bij juf Carla, van de administratie..  
 
We willen u ook telefonisch goed kunnen bereiken. Heeft u een nieuw telefoonnummer?  
Geef dat even door aan juf Carla. 
 
 

Op tijd naar school en op tijd ophalen 

Onze schooltijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur 
Woensdag: 8.30-12.30 uur. 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. We verwachten dat alle leerlingen om 8.30 uur in 
de klas zijn.  
Als de school uit is verwachten we dat de leerlingen van de lagere groepen op tijd worden 
opgehaald. Het is voor uw kind en voor ons erg vervelend als u te laat bent.  

 
Lukt het niet om op tijd te komen? Bel dan even naar school.  
 

Kennismakingsgesprekken, herhaalde oproep! 

De groepsleerkracht wil uw kind en u graag snel goed leren kennen. Daarom ontvangt u 
een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Let op: u ontvangt de uitnodiging via 
Parro. Zorg dat we u daarop kunnen bereiken!  
 
 

Team obs Holendrecht 


