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Kerst
Zwemlessen A-diploma voor leerlingen groep 6, 7 en 8
Tevredenheidspeiling
Vertrek juf Rubyna

Staking 30 en 31 januari
Geen Sirius-school meer… wat wordt de naam van de
nieuwe stichting?
Tot 6 januari 2020!

Kerst
Wat hebben we genoten, de afgelopen weken! De school schitterde, en woensdag schitterden al onze leerlingen!
In de ochtend traden de kleuters, onder bezielende leiding van juf Astrid en juf Nienke op voor hun ouders. In de
avond zong ons kerstkoor, fantastisch begeleid door juf Angela, juf Audrey en juf Larissa, verschillende
kerstliedjes, voordat het kerstdiner begon.
In alle groepen was het gezellig en stond er heel veel lekkers klaar, met dank aan alle ouders en verzorgers.
De ouderkamer was omgetoverd tot een kerst-restaurant. Er waren veel gasten, die genoten van de gezelligheid
en de lekkere hapjes.
Hierbij bedanken we iedereen die heeft geholpen er een hele fijne kerst-tijd van te maken. Een speciaal woord
van dank gaat naar de kerstcommissie en de ouderraad van de school.

Schoolzwemmen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8
Heeft uw kind in groep 6, 7 en 8 nog geen zwemdiploma? Gemeente Amsterdam biedt zwemlessen aan! We
adviseren u daar gebruik van te maken.
Let erop dat u de lessen buiten de schooltijden inplant. U krijgt geen verlof van school voor deze zwemlessen.
Klik hier voor meer informatie: https://formulier.amsterdam.nl/thema/sport/inschrijven-diploma/
Tevredenheidspeiling
We hebben helaas nog steeds te weinig reacties ontvangen op onze vraag om de tevredenheidspeiling in te
vullen. In de kerstvakantie heeft u hier hopelijk wel tijd voor. Klik op deze link, en laat uw stem horen:
https://scholenopdekaart.nl/onderzoek/NC5C57T
Bedankt!
Vertrek juf Rubyna
Juf Rubyna gaat onze school m.i.v. januari 2020 verlaten. De ouders van groep 1-2A hebben we hierover al eerder
geïnformeerd. We bedanken juf Rubyna voor haar inzet en betrokkenheid, en wensen haar veel succes op haar
nieuwe werkplek.
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Staking 30 en 31 januari?
Vorige week is er een nieuwe cao voor het onderwijspersoneel afgesloten. Dat is goed nieuws, maar het
lerarentekort is hiermee nog niet opgelost. Daarvoor moet er nog heel wat gebeuren. Het team van obs
Holendrecht is daarom van plan om 30 en 31 januari te gaan staken. Er zijn meer mensen nodig om goed
onderwijs te verzorgen, vooral op scholen in Amsterdam ZuidOost. Een definitief besluit hierover verwachten we
kort na de kerstvakantie aan u door te kunnen geven.
Geen Sirius-school meer… wat wordt de naam van de nieuwe stichting?
Vanaf 1 januari 2020 maakt onze school onderdeel uit van een nieuwe stichting. Op donderdagmiddag 9 januari
onthult burgemeester Halsema de nieuwe naam, tijdens het openingsfeest voor alle medewerkers van de scholen
van –nu nog even- Bijzonderwijs en Sirius. We kijken erg uit naar de nieuwe naam en laten deze na 9 januari zo
snel mogelijk aan u weten.
Op donderdag 17 januari ontvangen alle leerlingen van de scholen van de nieuwe stichting een presentje en
besteden we aandacht aan dit onderwerp.
Tot 6 januari 2020!
Team obs Holendrecht wenst u allen hele fijne dagen en een geweldige start van 2020! Maak er wat moois van!
We zien u en uw kind (eren) graag weer op maandag, 6 januari, om 8.30 uur. De deuren staan om 8.20 uur voor u
open!

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!!!
team obs Holendrecht
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