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Nieuws van obs Holendrecht!  
                  13e editie 2019-2020, 22 juni 2020 

Oudergesprekken: inschrijven via Parro! 

Personele bezetting 2020-2021 

Schoolfoto’s 

Ouder- en Kindteam op de basisschool 

Overzicht vakanties en vrije (mid) dagen 2020-2021 

 

Oudergesprekken: inschrijven via Parro! 

Zoals eerder via de mail en Parro aangegeven: u kunt zich via Parro inschrijven voor het 
oudergesprekgesprek. Doe dit z.s.m.! Uw kind heeft vrijdag 19 juni het verslag mee naar huis 
gekregen.  

Personele bezetting 2020-2021 
Hieronder vindt u het overzicht van de personele bezetting in het nieuwe schooljaar, met daaronder –waar nodig- een korte 

toelichting. Dinsdagochtend 30 juni gaan de kinderen tussen 10.30 en 11.15 kennismaken bij hun nieuwe leerkracht. 

Directie Klaas de Roij en Ineke Linthorst (ad interim) 
Ineke Linthorst zal ook in het nieuwe schooljaar op interim-basis op onze school werkzaam 
zijn.   

Interne begeleiding  Wilma Koetsier, Nienke Vuijck en Janet Vissers 
Juf Nienke is nauw betrokken bij groep 1-2 en 3, juf Wilma bij groep 4 t/m 8 en juf Janet bij de 
Nieuwkomers.  

Vroeg en voorschool 
coördinator 

Astrid Timmer 

Vakdocent 
bewegingsonderwijs  

Maarten Buijsman  
 

Administratie en conciërge Carla Bruijn en Olivier Smit 

Groep 1-2A Aaltje Kramer op maandag en dinsdag, Anne Verweij op donderdag en vrijdag.  
Op woensdag Nienke Vuyk)  

Groep 1-2B Astrid Timmer (op dinsdagochtend Nienke Vuyk)  

Groep 3 Claire Bongsodipo 

Groep 4 Rita Nawmie 

Groep 5  Grachella Pryor, op maandag Angela Paulides 

Groep 6 Daphne Schlichting, op vrijdag Iwan Loods 

Groep 7 Urmie Rijhiner, op maandag Iwan Loods 

Groep 8 Audrey Bronne en Emma Bode 

Nieuwkomers Middenbouw Henny Copal  

Nieuwkomers Bovenbouw Ingrid Castelijn, op maandag Janet Vissers 

Onderwijsassistenten Angela Paulides, Susanne Westphal, Patricia Ruimwijk, Ludwina Williams en Elize Visser.  
Juf Ludwina gaat begin september 2020 met pensioen. 
Juf Elize stelt zich begin volgend schooljaar aan u voor.  

  

Ouderconsulent Larissa Linger 

Ouder Kindadviseurs Sagina Etnel en Michiel Baaijen 
op de volgende pagina vindt u meer informatie over het Ouder- en Kindteam 

 
Jenny Mettendaf is voorlopig wegens ziekte afwezig. Linda Kistemaker zal na de zomervakantie niet terugkeren. 
 

Schoolfotograaf: de foto’s kunnen besteld worden! 

Vandaag hebben de kinderen een brief van de schoolfotograaf meegekregen.  
Daar staat in hoe u de foto’s kunt bestellen.  
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Ouder- en Kindteam op de basisschool 
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op 

school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, 

bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het 

Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.  

 

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de 

gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals 

verslaving of schulden. Loop eens binnen bij ouder- en kindadviseur Sagina Etnel (gr. 1 t/m 4) of Michiel Baaijen 

(kinderen gr.5 t/m 8), of maak een afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Misschien wil je 

alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de 

jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? 

Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met   Sagina Etnel, 06 52315185, 

w.etnel@oktamsterdam.nl   of Michiel Baaijen, 06 28502929, m.baaijen@oktamsterdam.nl   

  

Gezondheidsonderzoeken op school 

De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de 

ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs 

bij ziekte. Met vragen over jouw kind, ben je altijd welkom bij jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  

Chantal Calis,  06 3085 2539,  ccalis@ggd.amsterdam.nl  

Nathalie Wilson,  06 20638495, nwilson@ggd.amsterdam.nl 

Jyoti Mathoerapersad, 06-20638495,  jmathoerapersad@ggd.amsterdam.nl 

 Zij zijn vast verbonden aan deze school. In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee 

keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij 

een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig 

is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.  

 

Altijd welkom 

Meer informatie over de Ouder- en Kindteams vind je in dit korte filmpje en op oktamsterdam.nl. Daar vind je 

ook het adres van het team in jouw wijk en de naam en contactgegevens van de ouder- en kindadviseur 

verbonden aan deze school. 

 

Overzicht vakanties en vrije (mid) dagen 2020-2021 

Maandag 17 augustus start het nieuwe schooljaar. Op onze website staan de lesvrije (mid)dagen en de vakanties. 
 
Klik hier om deze naar het overzicht te gaan. Begin september ontvangt u een papieren jaarkalender.  
 
 
 

Team obs Holendrecht 
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