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Studiedag dinsdag 6 april: alle kinderen vrij!
Aanstaande dinsdag is de school gesloten vanwege een studiedag. We wensen u een fijn paasweekend en zien de
kinderen graag weer op woensdag 7 april.

Week van de lentekriebels
We kijken terug op een boeiende week van de Lentekriebels. In alle groepen
zijn thema’s als relaties, seksualiteit en ontwikkeling van je lichaam aan bod
gekomen. Er zijn goede gesprekken gevoerd en we hebben op veel vragen
van de kinderen antwoord kunnen geven. Waarschijnlijk hebben de kinderen
ook thuis over de onderwerpen verteld.
We adviseren u ook thuis met uw kind over deze onderwerpen te blijven
praten. Deze website kan u daarbij helpen.

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. Heeft u deze vragenlijst al ingevuld? Hartelijk
bedankt! Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan nog even. Klik hier om de
vragenlijst te openen.

Kunstwerk
Munir de Vries is bijna klaar met de kunstwerk op het opslaghok en rondom de klimwand bij de hoofdingang van
onze school. Heeft het al goed bekeken? Er zijn heel veel leuke details in verwerkt. Munir de Vries is geïnterviewd
over dit kunstwerk. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vind je dit interview. Wij zijn er heel erg blij mee!

Koningsspelen verplaatst naar donderdag 22 april
De officiële dag van de Koningsspelen is vrijdag 23 april. Voor ons komt het beter uit om het feest van de Koning te
vieren op donderdag 22 april. Op vrijdag hebben bijna alle groepen muziekles. Deze les is dit schooljaar al zo vaak
uitgevallen vanwege Corona. Het zou jammer zijn als dat op 23 april zou vervallen.

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/lentekriebelslessen-thuis
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/7080/obs-holendrecht/
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/8DY5S6J
http://munirdevries.com/


We denken dat de Koning het ook goed vindt als wij op 22 april wat
leuks doen voor zijn verjaardag….
Meester Maarten bereidt samen met de werkgroep een leuke dag
voor. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie.
We lichten alvast een tipje van de sluier op: Op de pleinen zal een
grote verrassing staan voor de jonge en de oudere leerlingen…

We hopen op mooi weer en veel gezelligheid!

Meivakantie
De meivakantie is van zaterdag 24 april t/m 9 mei. Maandag 10 mei begint de laatste periode van het schooljaar.

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!

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.

Fijne paasdagen!

Vanmiddag is de paashaas even langsgekomen
en heeft alle kinderen op een paasei getrakteerd.
We wensen iedereen een heel fijn paasweekend!
Geniet ervan!

team obs Holendrecht

https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb
mailto:directie@obsholendrecht.nl

