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Welkom terug!
Na 6 weken vakantie gaan we maandag weer aan open. Wij hebben genoten van een heerlijke tijd, al was het wel
héél erg warm, de afgelopen weken….
Op maandag 10 augustus is het team weer begonnen. We hebben deze week gebruikt om ons te scholen in het
pedagogisch klimaat, onze nieuwe digitale omgeving van Cloudwise en de jaarlijkse BHV-cursus. De lokalen zijn
klaargemaakt zodat we jullie kinderen maandag goed kunnen ontvangen.
Wij zijn er klaar voor en hebben er heel erg veel zin in!
Corona-richtlijnen bij de start van het nieuwe schooljaar
Ook wij hebben nog steeds grote zorgen over de volksgezondheid. Helaas zijn die zorgen in de zomervakantie niet
kleiner geworden. Eind juni is er vanuit de overheid een nieuw protocol voor het basisonderwijs uitgekomen.
In een groot deel van dit protocol kunnen we ons vinden, maar er zijn ook punten waar wij in deze fase van het
Corona-virus waar wij ernstige zorgen om hebben. Wij doen het voorlopig als volgt:
Schooltijden
* De deuren gaan elke om 8.35 uur open, de lessen starten om 8.45 uur.
* Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de leerlingen om 14.30 uur uit.
* Op woensdag zijn de leerlingen om 12.45 uur uit.
Ouders en verzorgers
We handhaven de afspraak dat u als ouder/ verzorger u bij het hek voor de school afscheid neemt van uw kind en
uw kind ook daar weer ophaalt.
Zo voorkomen we situaties waarbij het lastig is om afstand te houden, bij de hekjes, op de gangen en in de
groepen. Wij willen geen situaties creëren waardoor volwassenen te dicht bij elkaar zijn en het virus aan elkaar
hebben overgedragen.
U bent op afspraak wel welkom in onze school. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ouders/ verzorgers van de jongste
kleuters. Met hen worden afspraken gemaakt om het halen en brengen goed te laten verlopen.
Handen wassen
In school wassen de leerlingen hun handen zoveel mogelijk en gebruiken we handalcohol. De medewerkers doen
dat ook en houden 1,5 m afstand tot elkaar.
Schoonmaken
Het schoonmaakbedrijf volgt de richtlijnen van het RIVM bij de werkzaamheden op onze school. Daarnaast zullen
bepaalde materialen regelmatig extra worden gereinigd door medewerkers van de school.
Ventilatie
Wat betreft de ventilatie zorgen we voor zoveel mogelijk frisse buitenlucht. We hebben nader onderzocht hoe
ons ventilatiesysteem werkt. Dit systeem haalt frisse lucht van buiten naar binnen en blaast dit de lokalen in. Het
1

systeem recirculeert niet. Het is net zoals een raam of een deur. Deze zetten we dan ook zoveel mogelijk open.
Is uw kind jarig?
Trakteren bij verjaardagen mag ook weer: zorg er wel voor dat u een gezonde traktatie verzorgt. We zijn een
Jump In-school en houden ons aan de Jump In-afspraken!
Mocht u nog vragen hebben over onze Corona-maatregelen, neem dan via de mail even contact op met de
directie: directie@obsholendrecht.nl
Plein opgeknapt
Wellicht heeft u het al gezien: het plein voor onze school is enorm opgeknapt in de zomervakantie. En hoe! Het is
ook na schooltijd toegankelijk. Kom er gerust met uw kind spelen, u bent van harte welkom!

Bewuste levensstijl
We zijn een Jump In-school en houden ons aan een aantal belangrijke afspraken m.b.t. het aanleren van een
bewuste levensstijl. We vragen hierbij uw medewerking bij het volgende:
- Ontbijt thuis met uw kind. Dit is heel erg belangrijk voor een goede schooldag!!!
- Geef uw kind water mee naar school in een flesje of bidon
- Geef uw kind een gezond ’10-uurtje’ mee, in de vorm van wat fruit of rauwkost
- Geef uw kind een gezonde lunch mee, met bruin brood en gevarieerd beleg.
Wat betreft het ontbijt: de komende periode bieden we aan de leerlingen die thuis niet hebben kunnen ontbijten
een boterham aan, maar we rekenen er echt op dat u dit als ouder/ verzorger voor lestijd thuis doet.
Overzicht vakanties en vrije (mid) dagen 2020-2021

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.
Let op: op dinsdag 1 september zijn de leerlingen om 12.30 uur uit, vanwege een studiemiddag van het team.

Personele bezetting 2020-2021
Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de personele bezetting. Er zijn enkele aanpassingen t.o.v. het eerdere
overzicht:
-

Wegens interne verschuivingen bij Swazoom gaat onze ouderconsulent Larissa Linger op andere scholen in Zuidoost
aan de slag. Onze nieuwe ouderconsulent is Kim van den Heuvel. Zij start begin september.
Meester Iwan is nog niet hersteld. Zijn lesgevende taken in groep 6 en 7 worden voorlopig overgenomen door Norma
Morgenstond. Zij heeft ruime ervaring in het Amsterdams basisonderwijs.
Juf Anne gaat ook op woensdag op onze school werken. Zij leidt samen met juf Aaltje groep 1-2A. Juf Nienke heeft op
woensdag hierdoor andere taken.
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Overzicht personele bezetting obs Holendrecht schooljaar 2020-2021
Directie

Interne begeleiding

Vroeg en voorschool
coördinator
Vakdocent
bewegingsonderwijs
Administratie en conciërge
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Nieuwkomers Middenbouw
Nieuwkomers Bovenbouw
Onderwijsassistenten

Ouderconsulent
Ouder Kindadviseurs

Klaas de Roij en Ineke Linthorst (ad interim)
Ineke Linthorst zal ook in het nieuwe schooljaar op interim-basis op onze school
werkzaam zijn.
Wilma Koetsier, Nienke Vuyk 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.
Astrid Timmer
Maarten Buijsman
Carla Bruijn en Olivier Smit
Aaltje Kramer op maandag en dinsdag,
Anne Verweij op donderdag en vrijdag.
Astrid Timmer. op dinsdagochtend Nienke Vuyk
Claire Bongsodipo
Rita Nawmie
Grachella Pryor, op maandag Angela Paulides
Daphne Schlichting, op vrijdag Norma Morgenstond, vervanger van Iwan Loods
Urmie Rijhiner, op maandag Norma Morgenstond, vervanger van Iwan Loods
Audrey Bronne op maandag, dinsdag en woensdag,
Emma Bode op donderdag en vrijdag
Henny Copal
Ingrid Castelijn, op maandag Janet Vissers
Angela Paulides, Susanne Westphal, Patricia Ruimwijk, Ludwina Williams en
Elize Visser.
Juf Ludwina gaat begin september 2020 met pensioen.
Juf Elize stelt zich in de volgende nieuwbrief aan u voor.
Kim van den Heuvel (per 1-9-2020)
Sagina Etnel en Michiel Baaijen

Geniet nog even van het laatste vakantieweekend, tot maandag!
Team obs Holendrecht
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