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Sinterklaas
De Sint en Pieten zijn weer in het land! Om hen in
deze periode te helpen hebben we in de aula een
slaapkamer ingericht. Daar kan de Sint of een van
zijn Pieten even uitrusten.
De klassen zijn ook gezellig versierd en in groep 5
t/m 8 zijn al lootjes getrokken.
Eerder deze week ontving u via Parro al een bericht
over het Sinterklaasfeest.

Belangrijke data zijn:
- dinsdag 24 november: schoen mee naar school
nemen (groep 5 t/m 8, leerlingen van groep 1 t/m 4
maken een papieren schoen op school)
- donderdag 26 november: schoen zetten.
- vrijdag 4 december: Sint komt naar school en bezoekt alle groepen. Let op: alle leerlingen zijn vrijdag 4 december
om 12.30 uur uit.

Kerst
Het kerstfeest zal dit jaar ook anders zijn. Dit heeft alles te maken met de
Corona-maatregelen.
We versieren de groepen en in de hallen maken we het gezellig.
Obs Holendrecht zal vanaf 9 december in kerststemming zijn.
Dit jaar tuigen we de grote kerstboom in de aula helaas niet op. Dat lukt niet op 1,5 meter
afstand van elkaar.
We zorgen ervoor dat de aula op een andere manier in kerststemming gebracht wordt.
Het kerstdiner gaat dit jaar ook niet door. Dat stond gepland voor woensdag 16
december. We gaan wat anders doen… kijk maar snel op de volgende bladzijde!

Op donderdag 17 december organiseren we een kerst-hightea onder
lestijd.
Wij zorgen dat die dag alle groepen extra mooi versierd zijn en vragen u
ervoor te zorgen dat u kind die dag extra mooi gekleed naar school komt.
Dan doen we die lesdag net alsof het al kerst is.
We vragen u dit jaar niet om thuis wat lekkers klaar te maken.
Wij zorgen er samen met de ouderraad voor dat er Corona-proof
lekkernijen klaar staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorverpakt eten en
pakjes drinken.
Op vrijdag 18 december ruimen we de kerstspullen weer op en ronden we de tweede periode van het schooljaar af.
De kinderen zijn die dag om 12.30 uur uit.

Kerstactie
Eerder deze week informeerden we u over de inzamelingsactie waar we samen met obs De Brink aan meedoen.
Hieronder vindt u nogmaals de informatie:

Beste kinderen, ouders en verzorgers,
het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Corona hield en houdt ons allemaal bezig.
Veel mensen hebben het door de Corona-crisis zwaar en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.
Daarom willen wij, het personeel van de Brink en Holendrecht, dit jaar voedsel en spullen inzamelen voor
mensen die het thuis niet zo goed hebben.
Voor deze inzamelingsactie werken wij samen met de stichting Carabic. Maureen Hubbard is een van de
oprichters van deze stichting én is als ouder en verzorger aan onze school verbonden.
De stichting Carabic helpt al sinds de start van de Corona-crisis bewoners van Zuidoost die het zwaar hebben.
U kunt uw donaties vanaf morgen aan uw kind mee naar school geven.
Wij zorgen ervoor dat het op de goede plek terecht komt.
Let op: de actie loopt tot 15 december!
Heel erg bedankt!
Team obs Holendrecht

Norma Morgenstond 50 jaar in het onderwijs!
Onze invaljuf Norma Morgenstond werkt op 22 november 50
jaar werkzaam in het onderwijs.
Inderdaad… u leest het goed: 50 jaar!!
Zij is 50 jaar geleden gestart als juf in Suriname en heeft in
Nederland op verschillende scholen gewerkt.
Sinds deze zomer werkt ze bij ons al invaljuf.
Juf Norma wilde eigenlijk geen groot feest, maar daar
dachten wij anders over. Zoiets laten wij natuurlijk niet
zomaar voorbijgaan! Vanwege de Corona-maatregelen
hebben we er wel een klein feestje van gemaakt.
Vrijdag 20 november zijn er enkele ‘special guest’ op bezoek
gekomen op school om haar te feliciteren. Een daarvan was
onze stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing
Na lestijd hebben we geproost op deze bijzondere mijlpaal.

We wensen juf Norma nog een hele leuke tijd in het onderwijs toe. Ze is van plan nog een tijd door te gaan met
invallen. Top!
Trakteren
Is uw kind jarig? Van harte gefeliciteerd!
Als u wilt trakteren in de groep, houd dan rekening met onze schoolafspraken: een kleine, bij voorkeur gezonde,
traktatie delen we uit. Wat grotere ongezonde traktaties niet. Die krijgt uw kind weer mee terug naar huis. Dat spijt
ons zeer, maar afspraak = afspraak. Als Jump-In school houden wij ons aan de spelregels. Een daarvan gaat over
trakteren.
Bedankt voor uw medewerking!
Boootcamp voor leerlingen groep 5 t/m 8 op het Cruijffcourt
Bericht van PPOZO/ De Brede School Zuidoost
PPOZO/Brede School Zuidoost gaat in samenwerking met een
aantal aanbieders vanaf maandag 23 november verspreid over
Zuidoost een aantal BUITENgewoneACTVITEITEN organiseren
voor de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 uit Zuidoost.
Dit omdat de leerlingen op dit moment niet aan Brede School
activiteiten op de scholen kunnen deelnemen.
Er is gekozen voor activiteiten in verschillende gebieden,
verdeeld over zuidoost.
De activiteiten vinden ten alle tijden buiten plaats, buiten de
schooltijden en voor een periode van 4 weken. De activiteiten
worden georganiseerd en uitgevoerd door een aantal van de
aanbieders van de Brede School.
Er zijn spelregels. Deze vind je op de flyer in de bijlage.
Aanmelden kan bij Mitchell Haijen van Sciandri. Deze staan ook
op de flyer. .

Cultuurcoach
Ik ben Jansje Meijman en ik werk vanaf dit schooljaar als
Cultuurcoach op de Holendrechtschool.
Als cultuurcoach help ik de leerlingen (en ouders) die graag buiten
schooltijd creatieve lessen willen volgen in de wijk.
Er zijn namelijk heel veel leuke lessen te volgen in Amsterdam
Zuidoost.
Er zijn allerlei danslessen van hiphop tot afrodance. Je kunt in de
wijk allerlei instrumenten leren spelen zoals gitaar, piano maar
bijvoorbeeld ook steelband.
Er zijn cursussen over graffiti, tekenen of fotografie. Of als je van
de spotlights houdt, zijn er theater- en musicallessen. Omdat de
stad Amsterdam het belangrijk vindt dat alle kinderen creatieve
lessen kunnen volgen, kunnen ouders die dat nodig hebben ook
ondersteund worden om het cursusgeld te betalen via het Jongerencultuurfonds
https://www.jongerencultuurfonds.nl/.
Als cultuurcoach kan ik ouders helpen die een beroep willen doen op dit fonds. Als u een vraag heeft over
creatieve lessen in de wijk dan ben ik te bereiken via jmeijman@sep.nu.
Ik help uw kind graag de weg te vinden naar een uitdagende creatieve cursus in de buurt!
Kunstwerk
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we een mooi kunstwerk krijgen bij de hoofdingang. Kunstenaar Munir de
Vries heeft al een eerste ontwerp af en presenteerde dit afgelopen donderdag aan de leerlingenraad. Zij hebben
hem feedback gegeven: wat vonden zij goed, wat kan er nog beter? Hiermee gaan Munir aan de slag. Hij verwacht
in december te starten met het schilderwerk. Wij zijn benieuwd! Hieronder een foto van de bijeenkomst van de
leerlingenraad.

Ouderbijdrage al meer dan 100 x betaald!

De ouderbijdrage is al voor ruim 100 kinderen betaald! Geweldig nieuws! Op naar de 203, want zoveel
kinderen zitten er nu bij ons op school!
Heeft u nog niet betaald? Doe dat dan snel nog even, voor de feestdagen. U krijgt vanzelf bericht via
Parro en email. Bedankt!

Bericht voor de ouders/ verzorgers die de afgelopen periode per bank €55,- ouderbijdrage per kind
hebben betaald
In eerdere berichten en in de betaalopdracht stond een fout bedrag vermeld (€55,-). Onze excuses
hiervoor. Daar had €50,- moeten staan, het bedrag dat ook in de schoolgids staat vermeld.
U heeft te veel ouderbijdrage betaald. Inmiddels hebben we dit gecorrigeerd: gisteren is er €5,- per kind
waarvoor u heeft betaald teruggestort op uw bankrekening.
Heeft u hier vragen over? Mail dan even naar directie@obsholendrecht.nl.

Team obs Holendrecht

