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Nieuws van obs Holendrecht!  
                   derde editie 2019-2020, 26-9-2019 

Ouderbijdrage- Stadspas 

Kamp groep 8 

Terugblik informatiebijeenkomsten-papieren jaarkalender 

Op tijd 

Schoolvoetbal 

Sluiting Lotusschool 

Studiemiddag 1 oktober 

maandag 7 oktober: dag van de leraar 

 

Stadspas en ouderbijdrage 

Binnenkort starten we met innen van de ouderbijdrage. Hier 
wordt ook het schoolreisje van betaald. Net als vorig jaar kan 
het betalen van de ouderbijdrage op twee manieren: 
1 Laat op school de stadspas van uw kind scannen.   
2 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). 
 
Heeft uw kind geen stadspas maar daar misschien wel recht 
op?  
Kom dan op dinsdagochtend om 8.30 uur in onze aula even 
langs bij de MADi-medewerker van de gemeente Amsterdam.  Zij helpt u met uw vragen.  
Klik hier voor meer informatie over de stadspas.  
 
De ouderraad wil vóór 1 december 2019 graag alle betalingen binnen hebben en bedankt u alvast voor uw 
medewerking! 
 

Groep 8 op kamp 

Woensdagochtend 2 oktober gaat groep 8 op kamp. Het is het laatste schooljaar voor deze leerlingen en net als 
vorig jaar hebben we ervoor gekozen om in het begin van het schooljaar te gaan. Tijdens het kamp leren de 
leerlingen en de begeleiders van groep 8 elkaar weer wat beter kennen.  
Ze gaan naar een leuke locatie in het Oosten van het land: Heino, vlakbij Zwolle. Zij 
komen vrijdagmiddag 4 oktober terug.  
 
De ouderbijdrage (inclusief schoolkamp) bedraagt voor deze leerlingen €125,-. 
Leerlingen met een stadspas betalen na het scannen van de pas nog €75,-. 
 

Terugblik informatiebijeenkomsten-papieren jaarkalender 

Vorige week woensdag en vrijdag ontvingen we een groot deel van de ouders tijdens de 
informatiebijeenkomsten. Hierbij bedanken we u voor uw komst.  
We hebben veel informatie kunnen geven en vonden het prettige dat u er was. Veel ouders hebben een papieren 
jaarkalender meegenomen. Was u vorige week niet op de informatiebijeenkomst maar wilt u wel de 
jaarkalender? Loop dan even langs bij de balie, in de aula.  
Binnenkort delen we de digitale kalender ook nog via Parro.  
 
 
 
 
 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/
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Op tijd 

Bij de meeste leerlingen gaat het goed, maar helaas nog niet bij iedereen. Vandaar dat we 
hierbij nogmaals vragen om uw aandacht: 
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.  
U bent wettelijk verplicht om uw kind op tijd in de klas te laten zijn. Voorkom problemen, wees op tijd!  
 

Schoolvoetbal 

Afgelopen woensdag speelden verschillende teams hun eerste wedstrijd bij het 
schoolvoetbaltoernooi. Er werd gewonnen én verloren. De komende weken worden 
er nog veel wedstrijden gespeeld.  
In nieuwe blauwe shirts vertegenwoordigen meer dan 30 leerlingen de komende 
weken onze school. Zij worden daarbij begeleid door betrokken ouders.  
Dat waarderen we enorm. Hierbij alvast: bedankt!!! Zonder de hulp van ouders is 
het niet mogelijk om de leerlingen mee te laten doen.  
 

Sluiting Lotusschool-welkom laatste leerlingen 

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de Lotusschool afgelopen vrijdag haar deuren gesloten. De leerlingen van 
deze school zijn de afgelopen periode overgestapt naar andere scholen in Zuidoost. Naar onze school zijn 
uiteindelijk bijna 20 leerlingen overgestapt. De nieuwe leerlingen in de groepen 1 t/m 5 waren eind augustus al 
gestart. Deze week startten drie leerlingen in de groepen 6 en 8.  
We heten hen hierbij van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op onze school! 
 

Dinsdag 1 oktober: studiemiddag! 

A.s. dinsdag, 1 oktober, zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit. Het team heeft dan een studiemiddag.  
 

Maandag 7 oktober: dag van de leraar  

Jaarlijks wordt in Nederland op 5 oktober de Dag van de Leraar gevierd. In den 

lande is er die dag extra aandacht voor de leraren die dag dag uit voor uw kind 

klaar staan. 5 oktober valt dit jaar echter op een zaterdag. Daarom is de Dag van 

de Leraar dit jaar op maandag 7 oktober.  

Wilt u uw waardering voor de leraren op onze school die dag ook laten blijken? 

Dat kan. Hoe? Dat is aan u. Iedere blijk van waardering wordt door ons 

gewaardeerd! 
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