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5e editie, 15 november 2019

Tevredenheidsonderzoek
Staking 6 november
Schoolfruit
Familieklas

Thema Alles in 1: Geloof
DKJL Debatbattle
Stadspas en ouderbijdrage
Ouder en Kind adviseurs

Tevredenheidsonderzoek vooraankondiging
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richten we ons op veel meer dan dat.
Leerlingen die zich niet veilig voelen, niet uitgedaagd of begrepen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven.
Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor ons een belangrijk gegeven. En een tevreden leerling en ouder zijn
bovendien ons beste visitekaartje!
Eerder gaven we al aan dat we in november een tevredenheidsonderzoek gaan
uitvoeren. In de week van 18 november is het zover: u ontvangt dan de link naar
de vragenlijst.
We vragen u om de vragen vóór 21 december te beantwoorden. Zo krijgen wij een
indruk van wat we goed doen en wat er volgens u nog beter kan.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 doen ook mee aan het onderzoek. Zij vullen
de vragen onder lestijd in. De medewerkers doen ook mee; ook voor hen is er een
vragenlijst.
Staking 6 november
Vorige week woensdag was de school gesloten vanwege de grote
onderwijsstaking. Een aantal teamleden was die dag op de Dam, waar actie
werd gevoerd om de politiek te overtuigen structurele maatregelen te nemen
om de zorgen over het onderwijs aan te pakken.
Of en wanneer er nieuwe acties zullen volgen, is nu nog niet bekend.
We houden u op de hoogte….
Schoolfruit
Net als de afgelopen jaren doen we ook dit jaar mee met EU schoolfruit. Vanaf deze week t/m 17 april 2020
krijgen we drie porties groeten en fruit per leerling per week.
Gedurende de lesweek bieden we dit fruit als extraatje aan de leerlingen aan.
Let op: het schoolfruit vervangt NIET het gezonde
tussendoortje dat u aan uw kind meegeeft.
Wilt u meer weten over het Schoolfruit? Klik dan
op deze link
Links hiernaast ziet u wat de aanbevolen
hoeveelheid groente en fruit per dag is.
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Familieklas
Nieuw project in samenwerking met De Brink, Holendrecht en de Morgenster: de Familieklas!
Gedurende 12 weken komen in de Familieklas 8 leerlingen uit groep 2 bij elkaar, die qua werkhouding en gedrag
een positieve Impuls kunnen gebruiken.
12 woensdagen zal gewerkt worden aan persoonlijke leerdoelen. Bijzonder is dat de leerlingen samen met een
van de ouders deelnemen aan de klas. Opvoeden en leren worden zo bij elkaar gebracht.
De leerkracht en ouder helpen het kind die ochtend bij het maken van het reguliere schoolwerk en bij het behalen
van vooraf gestelde doelen. Ook worden ouderbijeenkomsten georganiseerd.
We streven ernaar om eind januari /begin februari te starten.
Alles in 1-thema: geloof
Zoals u kunt zien gaat het in de groepen 5 t/m 8 in deze periode over het Geloof.
Iedere week staat een ander geloof centraal; Jodendom, Islam, Christendom,
Hindoeïsme en Boeddhisme. De kinderen leren over deze verschillende geloven en
vergroten hun inzicht in en begrip voor andere religies.
Veel van onze kinderen nemen van huis uit ook een geloof mee naar school.
Hierover leren en met elkaar over in gesprek zijn bevordert wederzijds begrip.
We zijn bijzonder trots op de medewerking van de ouderraad hierbij; zij richten de
thematafels in de aula in, met daarop informatie over de verschillende geloven.
Bedankt daarvoor!
Heeft u interessant materiaal over een van deze geloven, en wilt u dat laten zien op
school? Laat het ons weten!
Binnenkort gaan de groepen 5 t/m 8 in het kader van het thema Geloof naar het Joods Historisch Museum, in
Amsterdam.
Discussiëren Kun je Leren en de Debatbattle met obs De Brink
De afgelopen weken hebben de groepen 4 t/m 8 masterclasses Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) gevolgd.
DKJL is een bewezen effectieve burgerschapsmethode. In de groepen zijn interessante discussies gevoerd en
hebben de kinderen onder deskundige begeleiding van DKJL geleerd hun mening beter te formuleren en beter
naar elkaars meningen te luisteren.
Op 13 november organiseerden we een debatbattle voor de groepen 7 en 8, samen met obs De Brink.
In onze aula werd flink gediscussieerd door de 12 Debat-helden uit de groepen 7 en 8 van beide scholen.
Uiteindelijk koos de jury, bestaande uit juf Halouma (obs De Brink), George Kanis (neutraal jurylid) en meester
Klaas, twee winnaressen: 1 van de Brink en 1 van Holendrecht.
Onze winnares is Omaima, uit groep 7. Zij formuleerde haar mening volgens de jury het allerbeste, en maakte erg
goed contact met het publiek. Vanessa uit groep 8 is 2e geworden, Jerayson uit groep 8 werd 3e.
Alle drie: van harte gefeliciteerd!!!
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Stadspas en ouderbijdrage
We zijn gestart met het 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 2019-2020” en de naam en groep van uw
kind(-eren).
U kunt ook via IDeal betalen, door op de link in het Parro-bericht
of email te klikken. Gemak dient de mens!
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.
Tot nu toe heeft 46% van de ouders de ouderbijdrage betaald.
De ouderraad wil vóór 1 december 2019 graag alle betalingen binnen hebben en bedankt u alvast voor uw
medewerking!
Team obs Holendrecht
Op de volgende pagina vindt u informatie van de Ouder en Kind Adviseurs.
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Ouder en kind adviseurs
Sagina Etnel

Michiel Baaijen

Donderdag
08:15 – 10:00*

06 52315186
(mobiel en WhatsApp)
s.etnel@oktamsterdam.nl

Woensdag
08:15 – 12:00*
06 28 50 2929
(mobiel en
WhatsApp)
m.baaijen@oktamsterdam.nl

*Let op: wij kunnen afwezig zijn ivm vakantiedagen of training

Beste ouders/verzorgers en jeugdigen,
Op de Holendrechtschool zijn wij de twee Ouder- en Kind adviseurs die u ondersteuning kunnen bieden bij
verschillende vragen.

Wat doen wij?
Wij maken deel uit van het Ouder- en Kindteam. Hierin werken verschillende professionals samen, zoals de
Jeugdarts en de Jeugdpsycholoog. De Ouder- en Kindadviseur ondersteunt de school en de ouders als zij vragen
hebben over het opvoeden van kinderen of als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling. Daarnaast worden er
ook trainingen aangeboden, zoals ‘Rots en Water’ (Weerbaarheidstraining) en Triple P (opvoedondersteuning).

Voor wie?
Ouders met vragen over:
 Opvoeding/ specialistische hulp
 Trainingen en workshops




Zorgen over uw kinderen
PGB aanvragen




School
trainingen, vrije tijd, ect.

Kinderen en jongeren die vragen hebben:



Over zichzelf
Thuissituatie

U kunt ook altijd even binnenlopen met uw vraag, dan kijken wij of wij u kunnen helpen!
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