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Inschrijven

Ouder-Tevredenheidspeiling: laatste kans!
Herhaalde oproep:
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.

Koningsspelen donderdag 22 april
We kijken terug op een hele gezellige dag. Alle leerlingen hebben heerlijk
gespeeld en het was lekker weer. Op het kleuterplein en bij het basketbalveld
stonden grote luchtkussens (ouderraad bedankt voor de financiële bijdrage)
waarop de kinderen allemaal heerlijk gespeeld hebben. Andere activiteiten
waren o.a. stoepkrijten en spijkerpoepen.
Bij de kleuters werd juf Aaltje nog in het zonnetje gezet; zij gaat in de
meivakantie trouwen! Dat hebben we tijdens de Koningsspelen alvast gevierd.

Schoolfotograaf
Dinsdag 11 en woensdag 12 mei komt de schoolfotograaf. Dat zal
dezelfde fotograaf zijn als vorig jaar. Zo snel mogelijk na 12 mei
ontvangt u de informatie om de schoolfoto’s te bestellen.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/7080/obs-holendrecht/
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/8DY5S6J


Meivakantie en de vrije dagen daarna
De meivakantie start vanmiddag en is van zaterdag 24 april t/m 9 mei. Maandag 10 mei begint de laatste periode
van het schooljaar.
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart en een vrije dag daarna.
Maandag 23 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m Pinksteren.
Vrijdag 18 juni en donderdag 1 juli zijn alle leerlingen vrij i.v.m. studiedagen voor het personeel.
Op 9 juli start om 12.30 start de zomervakantie. Die middag zijn alle leerlingen vrij.

Cito-Eindtoets groep 8
Deze week heeft groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. Drie ochtenden lang hebben de leerlingen heel opgaven
gemaakt. Daarna was er grote opluchting, want het was echt wel even zwoegen.
We kijken uit naar de uitslagen. Die verwachten we medio mei binnen te hebben. Al eerder hebben de leerlingen
van groep 8 hun schooladvies gekregen. Ook heeft de loting al plaatsgevonden en weten
zo goed als alle leerlingen naar welke VO-school zij volgend jaar gaan.

Verkeersexamen groep 7
Yes! Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Ze
hebben flink gestudeerd op allerlei verkeerssituaties en de betekenis van de
verkeersborden. Later volgt nog het praktisch verkeersexamen, waarop de leerlingen
moeten laten zien hoe goed zij alles wat ze weten ook kunnen toepasse in de praktijk.

Tip voor alle ouders: ga regelmatig met uw kind naar buiten (ga samen wandelen of fietsen)
en leg onderweg ook zelf de verkeersregels regels uit.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uw kind wilt graag voetballen, turnen, judoën, op dansles, muziekles of een andere sportieve of creatieve activiteit
doen. Is het betalen van de contributie/ lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt.

U kunt bij de ouderconsulent (Kim van den Heuvel) een aanvraag doen. U kunt haar mailen
(k.vandenheuvel@swazoom.nl) of bellen (06-13508032) of maandag en donderdagochtend aanspreken bij het
hek.

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.

team obs Holendrecht

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

