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Corona
Dagelijks houdt Corona ons bezig. Op school doen we wat we kunnen; we houden ons strikt aan de
richtlijnen van het RIVM. Met professionals van buiten de school spreken we zoveel mogelijk telefonisch
of digitaal af. Alleen als het echt niet anders kan laten we ouders binnen in de school. We realiseren ons
dat het een bizarre tijd is, maar het is even niet anders.
Medewerkers van de school zijn soms een of meerdere dagen niet aanwezig vanwege thuis-quarantaine
of ziekte. Met elkaar vangen we dan de groep op. Dat vraagt om een extra inspanning van al het
personeel. Hierdoor kunnen eerder gemaakte afspraken soms niet doorgaan op het geplande tijdstip.
We hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. We doen wat we kunnen om de school draaiende te
houden en uw kind goed onderwijs te bieden.
In uiterste gevallen kan het zijn dat we u vragen uw kind een dag zelf thuis op te vangen. Weet dan dat
we op die dag dan ook echt door onze mogelijkheden heen zijn.
Budgetadviseur Marcella: de Maatschappelijke Dienstverlening is ieder maandagochtend op
school aanwezig!
Elke maandag van 8.30-9.00 is Marcella op school aanwezig. Marcella werkt voor MaDi; MaDi
ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen die zij
ervaren in hun sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.
Maandagochtend treft u haar op het plein. Ziet u haar niet?
Vraag een van de medewerkers even, dan helpen u graag even
verder. Marcella kan u helpen met financiële vragen, het
aanvragen van subsidies waaronder de Stadspas en nog veel
meer.
Zij is er voor u en uw kind; maak er gebruik van!
Komt de maandag u niet goed uit? Neem dan even contact met
haar op: T: 06-40165127, E: m.markelo@madizo.nl

Ouderbijdrage betalen!
Goed nieuws: al 40% van de ouders/ verzorgers heeft de ouderbijdrage van dit schooljaar inmiddels al
betaald! Hier zijn we ontzettend blij mee, maar we willen meer!!
U kunt de ouderbijdrage op twee manieren betalen:
1 Heeft u een stadspas? Kom op maandag langs bij Marcelle (zie bericht hierboven) of geef de pas aan
uw kind mee naar school en vraag uw kind de pas even
aan juf Carla te geven.
Zij scant de pas en geeft deze weer terug aan uw kind.
2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664
3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz. Obs Holendrecht onder
vermelding van “ouderbijdrage 2020-2021” en de naam en
groep van uw kind(-eren).
U ontvangt via Parro een bericht over de betaling van de
ouderbijdrage.
Wij zien graag dat u allemaal vóór de kerst de ouderbijdrage heeft betaald. Dat zou toch geweldig zijn?
Sinterklaas
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat de Sint –ondanks Corona- toch naar onze school komt!
Dat vinden we geweldig! Wel heeft hij al laten weten dat hij op 4 december al voor schooltijd op school
wil zijn. Dit jaar is er dus geen Sinterklaasintocht op het plein. Ondanks dat maken we er wel een
geweldige dag van.
De verschillende groepen ontvangen nog nadere informatie op maat over het Sinterklaasfeest.
Kerst
In de volgende nieuwsbrief informeren we u over het kerstfeest. Ook dat zal dit jaar vanwege Corona
anders worden dan normaal.

Digitale geletterdheid
Na de herfstvakantie zijn we in de groepen 6, 7, 8 en Nieuwkomers
Bovenbouw gestart met een lessenserie Digitale Geletterdheid. Het
doel hiervan is om onze leerlingen digitaal vaardiger te maken. Meester
Max, de vakdocent van Bomberbot, verzorgt wekelijks een les. Alle
leerlingen hebben een eigen inlog en kunnen hiermee ook thuis aan de
slag. Vraag uw kind hier eens naar!

Kunst
De groepen 5 t/m zijn gestart met een nieuw thema: Kunst. Een geweldig onderwerp, waar u thuis
natuurlijk ook met uw kind mee aan de slag kunt. Kunst is overal, en als u goed kijkt is het soms ook
dichterbij dan u denkt…..
We zijn van plan om met de leerlingen van groep 5 t/m 8 een Kunstwandeling door Zuidoost te gaan
maken.
In de buurt van de school is ook een kunstwerk te zien. Kijk maar op de volgende pagina…

Dit is het logo van Holendrecht. Dat is geschilderd op
het Holendrechtplein. En er komt nog meer: …
kunstenaar Munir de Vries heeft van de gemeente de
opdracht gekregen om het geel-grijze gebouw en de
geel-grijze wand bij onze hoofdingang te voorzien
van een kunstwerk. Munir is o.a. bekend van de
grote muurschildering bij winkelcentrum Reigersbos,
tegenover de Jumbo. Zie deze link:
http://munirdevries.com/Gemeente-Amsterdam .
Hij heeft onze leerlingenraad gevraagd om hem te
helpen met het ontwerp. Zie foto hieronder. We
wachten nu op het ontwerp en kijken uit naar de
datum waarop hij met de werkzaamheden zal gaan
starten. Dat is al binnenkort; rond de feestdagen moet het kunstwerk af zijn!

Op tijd komen
Bijna alle kinderen komen dagelijks op tijd op school. Dat vinden wij ook erg belangrijk. Hierdoor kunnen
de lessen op tijd starten.
Lukt het niet om uw kind op tijd naar school te brengen? Bel dan even naar school! We zijn vanaf 8.15
uur te bereiken op: 0204531549.
Tot slot: Schoolfruit
Vanaf volgende week ontvangen we weer EU-schoolfruit.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en
groente te eten. We ontvangen 20 weken lang iedere week
3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat
helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Naast dit fruit willen we graag dat u net als nu fruit als
gezond 10-uurtje mee naar school blijft geven. Zo zorgen
we er de komende 20 weken samen voor dat onze
leerlingen extra gezond eten!
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