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Week van de lentekriebels 8-12 maart, ouderbijeenkomst 11 maart
Aanstaande maandag starten wij met onze Week van de Lentekriebels.
Al eerder informeerden wij u hierover. Dagelijks besteden we aandacht aan verliefdheid, relaties, weerbaarheid en
seksualiteit.
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat
ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en
seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan
op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste
informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met
de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze
worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren dat ze
hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Donderdag 11 maart vanaf 9.00 uur organiseren we een online ouderbijeenkomst over dit onderwerp.
Klik donderdag tussen 9.00 en 9.15 hier o
 m deze bijeenkomst te openen.
Meeting ID: 816 5808 4592 Passcode: 954727
We adviseren u ook thuis met uw kind over deze onderwerpen te praten. Deze website kan u daarbij helpen.
Cito toetsen en rapporten
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.
Ouder-Tevredenheidspeiling
Jaarlijks vragen we aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 en de ouders van alle groepen om
een tevredenheidsonderzoek in te vullen. We willen graag weten wat volgens u en de
leerlingen goed gaat en wat beter kan.De resultaten worden besproken met de
medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een afvaardiging van ouders en medewerkers.
Ook verschijnen de resultaten op de website van Scholen op de kaart.
Hierbij vragen we of u deze maand de vragenlijst wilt invullen. We rekenen erop dat velen
van u de lijst invullen. Het duurt niet lang, maar het is voor ons wel heel erg belangrijk om
ook uw mening te horen.
Klik hier om de vragenlijst te openen.

Heeft uw kind Corona-klachten? Testen!
Hierbij willen we nogmaals aangeven dat u uw kind thuis moet houden bij verkoudheidsklachten. Laat uw kind
testen, zoals ook is aangegeven in de Corona-richtlijnen. In de bijlagen vindt u de Beslisboom in twee talen
(Nederlands en Engels). Hierin staat precies aangegeven wat u in bepaalde situaties moet doen.
Is uw kind op school met coronaklachten, dan nemen wij contact met u op en vragen u om uw kind op te halen en
te laten testen.
Wij rekenen op uw medewerking. Alleen samen krijgen wij Corona onder controle!
Kunstwerk in aantocht
Donderdag 11 maart start Munir de Vries met het kunstwerk op het opslaghok bij de hoofdingang van onze school.
Ook maakt hij een kunstwerk rondom de klimwand. Hij heeft de afgelopen tijd het ontwerp gemaakt. De
leerlingenraad heeft hem daarbij geholpen. Medewerkers van de school hebben ook nog wat meegegeven.
Eind maart verwacht Munir de Vries klaar te zijn.
Wij kijken ernaar uit!
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
Veel ouders hebben inmiddels al een afspraak kunnen maken met de schooltandarts. Het is even lastig dat dat niet
ons gebouw kan, maar we zijn blij dat het naar omstandigheden best goed loopt.
Heeft u vragen over de schooltandarts, neem dan contact op met Angelica Setiaman, tandarts
Jeugdtandverzorging Amsterdam.
Tel: 020-6166332
Email: asetiaman@jtv-amsterdam.nl of info@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.
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.
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