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Terugblik Sinterklaasfeest
We kijken terug op een ontzettend gezellig Sinterklaasfeest, afgelopen donderdag. We
werden allereerst verrast door Malle Pietje, die hoogstpersoonlijk een fop-cadeau kwam
bezorgen. Daarna kwam Sint met twee Pieten aangelopen en gaf Malle Pietje ‘op zijn
donder’. Gelukkig maakte Malle Pietje zijn grapje meer dag goed, samen met de Sint en
de andere Pieten: alle groepen werden bezocht en alle kinderen kregen een kadootje en
wat lekkers. Het was een hele leuke dag, we kijken nu al weer uit naar volgend jaar!
De Sint en zijn Pieten konden er niet alleen zo’n groot feest van maken: we bedanken
hierbij iedereen die heeft bijgedragen er een onvergetelijk leuke dag van te maken.
Kerstfeest 18-12
De school is inmiddels alweer omgetoverd in Kerst-sfeer; het ziet er weer heel erg knus en gezellig uit! Bedankt
Ouderraad, leerkrachten en bovenbouwleerlingen voor deze actie!!
Op woensdag 18 december is het Kerstdiner. Klik hier voor meer informatie over
dit diner. In het kort:
- We vragen u om iets lekkers te maken voor de groep van uw kind.
- De deuren gaan woensdag om 16.15 uur open.
- We openen het kerstdiner om 16.30 uur in de aula, met een optreden van ons
kerstkoor
- Om 16.45 uur gaan we aan tafel.
- Om 17.45 is het kerstdiner afgelopen. U kunt uw kind dan ophalen in de groep.
Samengaan Sirius-Bijzonderwijs- nieuwe bestuurder, nieuwe naam bekend op 9 januari 2020
De afgelopen periode is men druk bezig geweest met de voorbereidingen op de fusie van onze stichting, Sirius,
met Bijzonderwijs, een andere grote onderwijs-stichting in Amsterdam Zuidoost. Vanaf januari is het zover; dan
vormen we samen met de Bijzonderwijs-scholen een grote stichting die onderwijs biedt aan bijna alle kinderen in
Amsterdam Zuidoost.
Harry Dobbelaar wordt de nieuwe bestuurder van de fusie-organisatie. Wilt u weten
wie hij is? Klik dan hier, voor een verslag van gesprek dat leerlingen van de Knotwilg
met hem hebben gehad.
Vrijdag 13 december komt Harry Dobbelaar kennismaken met de directie van onze
school.
Op 9 januari wordt de naam van deze nieuwe stichting in de middag feestelijk
onthuld, in het bijzijn van burgemeester Halsema en alle medewerkers van Sirius en
Bijzonderwijs. We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen!
Foto: Harry Dobbelaar,
bestuurder nieuwe fusieorganisatie
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Tevredenheidspeiling-betaling ouderbijdrage en schoolreis
De tevredenheidspeilingen onder medewerkers en leerlingen zijn inmiddels afgerond.
We willen heel graag van meer ouders (minimaal 90) weten hoe zij onze school
waarderen.
Heeft u de peiling nog niet ingevuld? Klik dan hier.
Bedankt voor uw medewerking.
Inmiddels heeft 61% van de ouders de ouderbijdrage al betaald. We vinden het fijn
dat we al heel wat bijdragen binnen hebben, maar zien graag van alle ouders de
betaling van ouderbijdrage en schoolreis tegemoet.
Gezocht: ouders voor de bibliotheek
Onze bibliotheek wordt steeds meer gebruikt. Daarom zoeken we extra bibliotheek-vrijwilligers.
Vindt u het leuk om onder lestijd te helpen met het uitlenen en innemen van onze boeken, in onze bibliotheek?
Neem dan contact op met juf Rita, van groep 4. U kunt haar ook via de mail bereiken:
r.nawmie@obsholendrecht.nl
Sport & Funtour Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie staat de sporthal weer vol met verschillende luchtkussens en zijn er
verschillende sportaanbieders aanwezig voor het geven van workshops. Kom jij lekker
springen en meedoen met de leuke sport en spel activiteiten?
Maandag 23 en dinsdag 24 december Locatie: Bijlmer Sportcentrum Anton de komplein
157 Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag 2 en vrijdag 3 januari Locatie: Sporthal Gaasperdam Ravenswaaipad 5
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Meer info: mitchell@sciandri.com of www.sciandri.com
Kerstvakantie
Vrijdag 20 december is de school om 12.30 uur uit. Dan begint de kerstvakantie. De school start weer op maandag
6 januari, om 8.30 uur. We wensen iedereen een fijne feestdagen, een mooi uiteinde van 2019 en heel veel geluk
en gezondheid in het nieuwe jaar. Op naar 2020!

Team obs Holendrecht
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