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De beste wensen
Om te beginnen wensen we u en uw familie allen veel gezondheid en geluk toe dit nieuwe jaar.
Maak er met elkaar wat moois van; help elkaar waar het kan, en zeg vooral heel veel leuke en
lieve dingen tegen elkaar!

Nieuwe stichting, nieuwe naam: Zonova
Afgelopen donderdag is de naam van onze nieuwe stichting bekend gemaakt: Zonova.
Donderdagavond 9 januari onthulde burgemeester Halsema, tijdens het openingsfeest voor alle
medewerkers, de nieuwe naam. Stichting Sirius en Stichting Bijzonderwijs gaan voortaan als een
schoolbestuur verder onder deze naam.
Het is een speelse samenvoeging van ‘zo’, dat staat voor Zuidoost en ‘nova’, dat behalve een
ster voorstelt die plots helderder wordt ook ‘nieuw’ betekent. Klik hier voor de website van Zonova.
Staking 30 en 31 januari
Op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari ’20 is onze school gesloten vanwege een staking.
Ruim 90 procent van de AOb-leden (de vakbond voor onderwijzend personeel) vindt dat er, na de eerdere stakingen in 2019
dit jaar vervolgacties nodig zijn. Dat blijkt uit een peiling van de AOb die door ruim zesduizend leden is ingevuld. Het kabinet
heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld. Hierdoor blijven de grote zorgen en lerarentekorten
bestaan.
Veel teamleden van onze school zullen op 30 en 31 januari ook het werk neerleggen, om aandacht te vragen voor de
problemen in het onderwijs. De school is die dagen daarom gesloten. We realiseren ons wat dit voor u betekent en hopen
wederom op begrip voor deze actie.
Cito toetsen
In deze periode maken de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verschillende cito-toetsen. Hierdoor krijgen we een goed beeld
over de ontwikkelingen van de leerlingen in de periode juni 2019 tot nu. We zijn erg benieuwd hoe onze leerlingen er voor
staan.
In februari informeren we u over de ontwikkelingen tijdens de rapportgesprekken. U ontvangt via Parro een uitnodiging voor
dit gesprek.
Politie in de school
Onze wijkagent, Sylvia Grimminck, zal de komende tijd wat vaker op school zijn. Zij wil graag zichtbaar en op een
laagdrempelige manier benaderbaar zijn voor de bewoners. Zij heeft ons daarom gevraagd of zij af en toe op onze school,
midden in onze wijk, haar werkdag op kan starten. Wij verlenen haar hiervoor onze medewerking; het geeft onze leerlingen
de kans om de politie beter te leren kennen en te vertrouwen.
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Adviezen VO groep 8
Afgelopen donderdag was er een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van groep 7 en 8. OCO, de ouder consumenten
organisatie, heeft verteld over de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Er waren veel ouders/ verzorgers
aanwezig, waarvoor dank.
De leerlingen van groep 8 ontvangen binnenkort het definitieve basisschooladvies voor het VO. Dat advies is leidend voor de
keuze van het type voortgezet onderwijs.
Om de VO-scholen beter te leren kennen, gaan de leerlingen van groep 8 samen met hun ouders/ verzorgers naar de open
dagen op de VO-scholen. Het is erg belangrijk om meerdere scholen te selecteren, omdat in er Amsterdam geloot wordt.
Heeft een leerling te weinig scholen geselecteerd, dan is er een kans dat de leerling b.v. aan de andere kant van Amsterdam
naar het VO moet.
Vertrek juf Manja, beeldende vorming
Juf Manja, onze vakdocent beeldende vorming, heeft onlangs aangegeven te stoppen met haar werk op onze school. We
betreuren haar vertrek en wensen haar veel succes met haar eigen bedrijf.
Hieronder licht juf Manja haar vertrek persoonlijk toe:
Beste ouders en verzorgers,
Na bijna drie jaar beeldende vorming te hebben gegeven aan alle klassen van de Holendrechtschool, neem ik eind
januari afscheid. Met pijn in mijn hart want ik ga de kinderen echt vreselijk missen. Ik zag ze als hummels in de
kleuterklas beginnen met krasserige koppoters, om ze een jaar of twee jaar hele avonturen te zien tekenen.
Sommige kinderen zag ik in die paar jaar tijd hun faalangst overwinnen - na mijn eindeloos herhaalde devies 'van
proberen kun je leren' en 'je fout is je goud', en andere kinderen hadden natuurtalent en werden alleen maar
enthousiaster over tekenen, schilderen en knutselen.
Er waren kinderen die altijd na school nog even met me kwamen kletsen en kinderen die me elke keer weer een
mooie tekening brachten - het lokaal hangt er nog vol mee. Gelukkig heeft mijn vertrek een fijne reden; mijn eigen
bedrijf als creatief coach en docent loopt zo'n vaart dat ik er al mijn uren voor nodig heb.
Ik dank alle collega's voor de fijne gezellige samenwerking en alle kinderen voor hun eigenheid en hun liefde en
alle ouders voor het op de wereld brengen van deze prachtige kinderen.
Heb het goed allemaal en wie weet tot ziens! liefs, Manja Gruson
Juf Manja, bedankt voor alle leuke activiteiten die je met de leerlingen hebt gedaan en de mooie kunstwerken die je samen
met hen hebt gemaakt.
We zijn bezig met de invulling van de vacatureruimte en verwachten dat we in februari kunnen starten met een nieuwe
vakdocent.
Tevredenheidspeiling laatste kans
Voor de kerstvakantie hebben we u meerdere malen gevraagd om de tevredenheidspeiling in te vullen. Dat kan nog tot 17
januari 2020, eind deze week. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.
De vragenlijst is er ook op papier, in het Spaans en Engels. Deze ligt voor u klaar bij de balie, tot 17 januari.
Op tijd komen en op tijd ophalen
We vragen u om de begin- en eindtijd van de lessen te respecteren; de lessen starten om 8.30 uur. Uw
kind MOET dan in de klas zijn. Het stoort erg als leerlingen later binnenkomen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.30 uur uit. Op woensdag om 12.30 uur. We
vragen u om op tijd uw kind op te halen, zodat de medewerkers verder kunnen met hun andere taken.
Bedankt voor uw medewerking!

Krokusvakantie: Bootcamp Bomberbat digitale geletterdheid voor leerlingen groep 5 t/m 8
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen met
een Bootcamp van Bomberbot in de Krokusvakantie. De wordt op in ons schoolgebouw
gehouden!
Klik hier voor meer informatie en om aan te melden. Let op: aanmelden kan vanaf maandag 13
januari om 17.00 uur!
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