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Nieuws van obs Holendrecht!  
                   4e editie 2019-2020, 11 oktober 2019 

Dansvoorstellingen groep 3-8 vrijdag 18 oktober 

Lesvrije middag 18 oktober en start herfstvakantie/  

Studiedag maandag 28 oktober 

Sport en funtour en theater in de herfstvakantie 

Kinderboekenweek 

Kamp groep 8 

Nieuwe naam voor de nieuwe stichting 

Stadspas en ouderbijdrage 

 

Uitnodiging Afrikaanse dansvoorstelling 

Op vrijdag 18 oktober sluiten we de lessen van het thema Afrika en Azië feestelijk af.  
U bent hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken naar onze Afrikaanse 
dansvoorstellingen, ook als u geen kinderen in deze groepen heeft! 

Dit is het programma:  
11:10 - 11:25 Groep 3 & 4 (Esopi Yo)  
11:25 - 11:45 Groep 5 & 6 (Monie) 
11:45 - 12:00 Groep 7 & 8 (Jombolo) 

Voor onze leerlingen is het erg leuk om voor publiek op te treden; be our guest!  

Lesvrije middag 18 oktober en start herfstvakantie/ Studiedag maandag 28 oktober 

 
Vrijdagmiddag om 12.30 uur zijn de kinderen vrij. Dan begint de herfstvakantie. Maandag 28 oktober is de school gesloten 
vanwege een studiedag van het team. We zien iedereen na de vakantie graag weer op dinsdag 29 oktober! 
 

Sport en funtour en theater in de herfstvakantie 

 
In de herfstvakantie, op maandag en dinsdag 21 en 22 oktober wordt er voor alle  
kinderen tot 14 jaar een Sport en Funtoer georganiseerd.  
Het Bijlmersport Centrum wordt omgebouwd tot een groot sport- en funfestijn. 
 
Komen jullie ook? 
 
In het Bijlmerparktheater 
wordt op 22 oktober een 
leuke kindervoorstelling 
gegeven; Spiegelbeeld. 
Deze voorstelling is 
gebaseerd op het boek 
Spiegelbeeld. Dit is geschreven 
door een leerkracht van onze 
stichting Sirius, Dayenne 
Schuurman.  
Wilt u hiernaar toe? Bel dan even 
om te reserveren: 0203113930. 
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Kinderboekenweek Reis Mee! 

Op 2 oktober openden we in onze aula feestelijk de kinderboekenweek. Groep 7 voerde een toneelstuk op, we heropenden 
feestelijk onze bibliotheek en overhandigden nieuwe boeken aan de groepen, zodat er overal lekker veel kan worden 
gelezen. Het zag er geweldig uit, mede dankzij het werk van de Ouderraad.  
Het thema van de Kinderboekenweek is Reis Mee! Het was ook erg toepasselijk dat onze groep 8 die ochtend op reis ging. Zij 
vertrokken voor het schoolkamp naar Heino. Met de hele school hebben we groep 8 uitgezwaaid, want dat hoort erbij als je 
op reis gaat. Het was een gezellige ochtend! Vandaag sluiten de leerkrachten met hun groep de kinderboekenweek in de klas 
af.  
 

Kamp groep 8 

Groep 8 is van 2 t/m 4 oktober op kamp geweest in Heino, vlakbij Zwolle. De leerlingen hebben elkaar beter en de 
begeleiders weer een stukje beter leren kennen. Tijdens het kamp hebben leerlingen verschillende leuke activiteiten 
ondernomen, waaronder spellen in het bos en het bezoeken van de discotheek op het terrein. Het weer in Heino was die 
dagen veel beter dan het weer bij ons.  Dat was een prettige bijkomstigheid. 
Bij terugkomst heeft de groep nog pannenkoeken gegeten. Deze waren gebakken door een groepje ouders, waarvoor veel 
dank! 
Hierbij ook een woord van dank aan de kamp-begeleiders: juf Audrey, juf Jenny, juf Angela, meester Olivier en meester 
Maarten. Het was top! 
 

Nieuwe naam voor de nieuwe stichting 

De stichting waar onze school deel van uitmaakt, Sirius, zal vanaf januari 2020 samengaan met de stichting Bijzonderwijs.  
De nieuwe stichting zal bestaan uit meer dan 20 scholen in Zuidoost. De voorbereidingen op de fusie van deze stichtingen zijn 
in volle gang.  
 
Voor de nieuwe stichting zijn we op zoek naar een nieuwe naam.  
Een nieuwe naam is een ingrijpende keuze, maar achteraf gezien vaak juist de kroon op het harde werk. Een naam is altijd 
het resultaat van bezinnen en diep nadenken, maar ook het begin van een nieuw tijdperk, vol kansen en mogelijkheden. Een 
nieuwe naam staat voor onze positieve beweging, samengevat tot de krachtige kern.  
Als vanzelfsprekend is hierbij inbreng vanuit leerlingen, ouders en leerkrachten en directeuren nodig. Hierin wordt dan ook 

voorzien door het organiseren van enkele bijeenkomsten.  

Voor ouders en leerlingen van de scholen van Sirius en Bijzonderwijs wordt een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 29 

oktober tussen 13.00 en 15.00.    

Uiteindelijk levert dit proces een nieuwe naam op voor de nieuwe fusieorganisatie. Op ons nieuwjaarsfeest op 9 januari 2020 

aanstaande zal de nieuwe naam worden onthuld. Vergeet niet om deze datum in de agenda’s te plaatsen! 

 

Wilt u of uw kind meedenken over de nieuwe naam? Geef dat dan vóór 16 oktober via de mail even door aan de directie: 

directie@obsholendrecht.nl.  

 

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! 
 

 

Team obs Holendrecht 

 

mailto:directie@obsholendrecht.nl
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/

