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Cito toetsen en het rapport
Week van de Lentekriebels 8-12 maart,
ouderbijeenkomst 11 maart
juf Nienke zwanger

Nationale Rekendag woensdag 24 maart
Schooltandarts
Inschrijven
Studiedag vrijdag 19 maart vervalt

Cito toetsen en het rapport
Vanwege de lockdown zijn de data van de toetsen en de rapportgesprekken opgeschoven.
De Cito-toetsen nemen we in de groepen 3 t/m 7 af tussen 7 en 20 maart.
De rapportgesprekken zullen in de week van 29 maart on-line of telefonisch worden gevoerd.
U ontvangt op 17 maart via Parro een uitnodiging van de leerkracht van uw kind.

Week van de Lentekriebels 8 t/m 13 maart
Van 8 t/m 13 maart gaan we Lentekriebelen! De Week van de
Lentekriebels is een landelijke themaweek en gaat vooral over
liefde en vriendschap: een respectvolle omgang met elkaar.
Deze week vindt altijd plaats wanneer de lente begint, omdat dan
de bloemen weer beginnen te bloeien en er weer jonge dieren
geboren worden. We krijgen lentekriebels in onze buik en raken
vertederd door de prachtige ontwikkelingen in de natuur!
I.v.m. de themaplanning van groep 5 t/m 8 organiseren wij onze
Week van de Lentekriebels een week eerder dan de landelijke
themaweek.

In elke klas worden in die week lessen gegeven uit het bijbehorende lespakket. De lessen kunnen gaan over
vriendjes maken, verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, grenzen aangeven en elkaars
grenzen respecteren, en ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot de veranderingen die plaatsvinden in de
puberteit. Kinderen zijn daar zelf natuurlijk heel nieuwsgierig naar!

De lessen passen bij de belevingswereld van de kinderen, en zijn bedoeld om kinderen een stevige basis te geven
in zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Elk kind is immers uniek en mag er zijn! Een belangrijk thema daarin is
weerbaarheid: kunnen opkomen voor jezelf. Elk kind moet weten dat niemand zomaar aan zijn of haar lichaam
mag komen als het kind dat niet wil. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen weten en kunnen aangeven wat wél
oké is. Zo worden kinderen weerbaar!

Wij vinden dit thema als school erg belangrijk. Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames, internet en andere
media gemakkelijk een verdraaid en onrealistisch beeld van liefde en relaties, dat niet klopt met de werkelijkheid.
Met de lessen in de Week van de Lentekriebels kunnen we daar de feiten tegenover zetten, vanuit een positieve
blik. Zo krijgen we een prettige sfeer, zowel in de klas als daarbuiten, waarin iedereen zichzelf mag zijn!



Ouderbijeenkomst Week van de Lentekriebels 11 maart 9.15 uur
Op 11 maart is de Online Ouderbijeenkomst  met theater “Opvoeden met liefde”.

Liefde, respect, en weerbaarheid zijn thuis natuurlijk net zo belangrijk als op school. Als ouder wilt u graag uw kind
zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Ook als het om liefde en relaties gaat! Hoe maakt u uw kind
weerbaar? Weet uw kind genoeg over veranderingen in de puberteit? Wat kunt u wanneer vertellen, en hoe dan?
Hoe gaat u om met lastige vragen? Dit komt allemaal aan bod bij de speciale ouderbijeenkomst met interactief
theater. U krijgt handige tips, en de acteurs krijgen u gegarandeerd  aan het lachen! Bent u nieuwsgierig hoe zo’n
bijeenkomst gaat? Bekijk dan vast dit filmpje: https://youtu.be/yr6RdkYQvzM.
Dit jaar zullen we deze bijeenkomst omzetten naar een online versie. U bent van harte uitgenodigd!

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze bijeenkomst.
De inloggegevens zijn:
https://us02web.zoom.us/j/81658084592?pwd=VGgyaXFMTUdRR3NvLzFEQnRSbEhFUT09
Meeting ID: 816 5808 4592 Passcode: 954727

Juf Nienke zwanger!
Leuk nieuws: juf Nienke, intern begeleider en leerkracht van groep 1 t/m 3 is zwanger! Zij verwacht in de zomer
haar derde kindje. Ze zal daarom tussen de meivakantie en de herfstvakantie afwezig zijn.
We laten u nog weten wie in die periode haar taken zal gaan overnemen.

De Grote Rekendag, woensdag 24 maart
Op 24 maart doen we mee met de Grote Rekendag! Tijdens de Grote Rekendag
gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op
waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!
Wat we precies gaan doen is nog een verrassing.
Wel verklappen we alvast een activiteit… we sluiten de dag af met Reken-Bingo!

Schooltandarts
Bericht van de schooltandarts (eerder deze week al via Parro verzonden)

Eerder ontving u bericht dat vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, we nog geen bezoek hebben kunnen
brengen aan de Holendrechtschool. Omdat we het belangrijk vinden dat uw kinderen tandheelkundige zorg krijgen,
hebben we samen met de school een oplossing bedacht.
Vanaf aanstaande vrijdag zijn we een paar weken aanwezig op een school bij u in de buurt, namelijk op
Kindcentrum De Brink. Hier kunt u op afspraak met uw kind(eren) langskomen voor een tandartsbezoek. Wij zijn
daar speciaal om de tandheelkundige zorg aan de leerlingen van de Holendrechtschool te bieden.
De locatie is een kleine 10 minuten lopen vanaf de Holendrechtschool. Ga niet via de hoofdingang naar binnen,
maar ga naar deze locatie: https://goo.gl/maps/iYKpzQfGRgpzcFnm8. Volg de bordjes waarop “TANDARTS”
geschreven staat.

Staan uw kinderen ingeschreven bij de tandarts op school of wilt u uw kind inschrijven bij de Jeugdtandverzorging?
Dan kunt u zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
Heeft u al een tandarts voor uw kinderen? Dan komen zij niet in
aanmerking voor de Jeugdtandverzorging en u hoeft dan geen actie
te ondernemen.

Met vriendelijke groeten,

Angelica Setiaman, tandarts Jeugdtandverzorging Amsterdam
Tel: 020-6166332
Email: asetiaman@jtv-amsterdam.nl  of  info@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl

https://youtu.be/yr6RdkYQvzM
https://us02web.zoom.us/j/81658084592?pwd=VGgyaXFMTUdRR3NvLzFEQnRSbEhFUT09
https://goo.gl/maps/iYKpzQfGRgpzcFnm8


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.

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.

De studiedag van dinsdag 6 april (na Tweede Paasdag) gaat wel door. De kinderen zijn die dag vrij.

team obs Holendrecht
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