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Lockdown: hou vol!
De scholen blijven voorlopig nog dicht. Wij blijven onze uiterste best doen om het onderwijs aan uw kind
onder deze omstandigheden zo goed mogelijk door te laten gaan. Uw kind heeft uw steun hierbij hard
nodig. Geef uw kind zoveel mogelijk complimenten voor alle inzet, lees samen een boek (zie ook deze
tips: https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/), doe een spelletje, maak plezier.
Het zijn zware tijden voor ons allemaal. Houd de moed er in, hou vol!!
Er wordt over nagedacht om de scholen in februari weer te openen. Zodra wij daar meer duidelijkheid
over hebben laten wij u dat weten.
Stress door het thuiszitten?
Ervaart u stress door het thuiszitten? Kijk dan eens naar het filmpje
van Erik Scherder hoogleraar aan de Vrije universiteit van
Amsterdam en leer over hoe dit in de hersenen werkt en, nog
belangrijker, wat kan helpen…… heel erg interessant!!
Klik hier om het filmpje te openen: https://youtu.be/ybZN1x3Qylk.
Cito toetsen en het rapport
Vanwege de lockdown zijn de data van de toetsen en de rapportgesprekken opgeschoven. Als de
leerlingen weer op school zijn starten we zo snel als mogelijk en verstandig is met het maken van de
Cito-toetsen. Daarna maken we het rapport en ontvangt u een uitnodiging voor het rapportgesprek.
Digitale ouderbijeenkomst woensdag 27 januari om 13.30 uur
Afgelopen maandag organiseerden we een digitale ouderbijeenkomst. De ouders die hierbij aanwezig
waren gaven aan het goed te vinden als we dit de komende weken nogmaals zouden doen. Daarom
hieronder de nieuwe uitnodiging.
Klaas de Roij is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: ouderbijeenkomst obs Holendrecht
Time: Jan 27, 2021 01:30 PM Amsterdam
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86781092813
Meeting ID: 867 8109 2813

Schooltandarts
Bericht van de schooltandarts:
Vanwege de omstandigheden op school veroorzaakt door het coronavirus, hebben we dit schooljaar nog
geen bezoek kunnen brengen aan de Holendrechtschool.
De planning was om gelijk na de kerstvakantie weer op school te komen. Helaas moet dit weer worden
verzet gezien de scholen gesloten zijn vanwege de lockdown. We blijven goed contact hebben met de
Holendrechtschool om toch snel weer de kinderen van tandheelkundige zorg te voorzien. Mocht uw kind
kiespijn hebben of wilt u graag een afspraak in ons behandelcentrum vlakbij het Amstelstation, dan kunt
u bellen naar 020-6166332.
Met vriendelijke groeten,
Angelica Setiaman, tandarts Jeugdtandverzorging
Amsterdam
Stephensonstraat 35
1097 BA Amsterdam
Tel: 020-6166332
Email: asetiaman@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl
Inschrijven
Wordt een van uw kinderen binnenkort 4 jaar en moet u uw kind nog inschrijven voor de basisschool?
Stuur dan even een mail naar directie@obsholendrecht.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
Inzamelingsactie: Bedankt voor alle spullen!
Maureen Hubbard heeft ons namens haar Stichting Carabic hartelijk bedankt voor alle spullen die u in
november en december naar school heeft gebracht.
Zij hebben er rond de feestdagen veel mensen blij mee kunnen maken!
Studiedag vrijdag 19 maart vervalt
In de jaarplanning staat op vrijdag 19 maart een studiedag gepland. Vanwege de lockdown maken we
nu minder lesuren. Daarom vervalt deze studiedag; de leerlingen hebben die dag les.
Nieuwe leerplichtambtenaar: Linda de Haan
Zoals bekend werken wij nauw samen met Bureau Leerplicht
van de gemeente Amsterdam. De leerplichtambtenaren zien
erop toe dat u zich aan de wet op de leerplicht houdt en
ondersteunen de scholen bij de controle daarop.
Vanaf deze week is er een nieuwe leerplichtambtenaar aan
onze school verbonden. Haar naam is Linda de Haan.
Hieronder vindt u haar verdere contactgegevens.
Linda de Haan
Leerplichtambtenaar team Oost
tel.: 020 253 51 30
email: Linda.de.haan@amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do, (vr)

team obs Holendrecht

