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Op tijd komen!

Het valt ons op dat te veel kinderen te laat op school aanwezig zijn. U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind op

tijd in de les is. Te laat komen is een signaal van mogelijk grote zorgen in de thuissituatie.

Langs deze weg kondigen we aan dat we de komende weken nauwer contact met de leerplichtambtenaar en de Specialisten

Jeugdzorg Onderwijs onderhouden over schoolverzuim en hen zullen inschakelen in gevallen van zorgelijk verzuim.

Het kan zijn dat zij contact met u opnemen, als uw kind vaker verzuimt zonder bericht.

Voor alle duidelijkheid: een keer te laat komen kan gebeuren, maar bel dan even. Niet bellen=verzuim.

Introductie: Angeline Blijden en Mirjam Hoogstraten, Specialistische Jeugdhulp in het Onderwijs (SJO) op obs Holendrecht

Sinds enkele maanden zijn er twee specialisten vanuit de Jeugdhulp aan ikc de Brink en obs Holendrecht verbonden. In

situaties waarin wij als school meer expertise nodig hebben dan dat wij als school kunnen bieden schakelen wij hen in. Het

kan hierbij gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals schoolverzuim, sociaal-emotionele zorgen of het welbevinden

in de thuissituatie. Verschillende ouders en kinderen hebben al kennis met hen gemaakt.

Onderaan deze nieuwsbrief stellen Angeline en Mirjam zich aan u voor. Zij zullen op 7 en 10 juni bij het uitgaan van de school

op het plein aanwezig zijn.

Ouderbijdrage-schoolreis

Veel ouders en verzorgers hebben de ouderbijdrage van dit schooljaar al betaald. Hartelijk

dank daarvoor, namens de Ouderraad. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan nog vóór

15 juni!

Van de ouderbijdrage betalen we jaarlijks de extra activiteiten zoals Sinterklaas en kerst.

Maar ook het schoolreisje!

Het schoolreisje van dit schooljaar verschuiven we vanwege Corona door naar het najaar van 2021. Ook al gaan de pretparken

nu al gedeeltelijk open, het is veel leuker als de kinderen alle mogelijkheden van een pretpark kunnen benutten. Vandaar.

De bestemming? De Efteling! Daar willen we naar toe!

Naar de Efteling gaan is een kostbaar uitje, maar omdat we vorig jaar niet zijn gegaan kunnen we het betalen áls u de

ouderbijdrage heeft betaald.



Dat kan op twee manieren:

1 Heeft u een stadspas? Geef de pas aan uw kind mee naar school en vraag uw kind de pas

even aan juf Carla te geven.

Zij scant de pas en geeft deze weer terug aan uw kind.

2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL97RABO0361439903 t.n.v. stichting Zononova,

onder vermelding van “ouderbijdrage 2020-2021” en de naam en groep van uw kind(-eren).

Financiële zorgen of vragen? Budgetadviseur Marcella kan u helpen!

Marcella werkt voor Buurtteam Amsterdam. Het Buurtteam ondersteunt inwoners van

Amsterdam bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun

sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

Marcella kan u helpen met financiële vragen, het aanvragen van subsidies waaronder de

Stadspas en nog veel meer.

Zij is er voor u en uw kind; maak er gebruik van!

U kunt haar bereiken op: T: 06-40165127, E: m.markelo@madizo.nl

Cito toetsen en rapporten

Vanaf 31 mei maken de leerlingen van groep 3 t/m 7 de Cito E-toetsen. We zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling die de

leerlingen in de afgelopen periode hebben doorgemaakt.

De periode was wel wat kort omdat we de M-toetsen in maart hebben afgenomen vanwege de lockdown.

Op maandag 14 juni ontvangt u van de groepsleerkracht de uitnodiging voor het rapportgesprek.

Op maandag 21 juni krijgt uw kind het rapport mee naar huis.

De rapportgesprekken worden gevoerd tussen 22 juni en 30 juni. Deze gesprekken zijn digitaal of telefonisch. Alleen als er

grote bijzonderheden zijn nodigen we u uit op school. Dit is vanwege Corona.

Formatie schooljaar 2021-2022

Er zijn wat personele wisselingen waarover we u langs deze weg informeren.

Directie

Na ruim 2,5 jaar neemt Ineke Linthorst afscheid van obs Holendrecht. Zij gaat met pensioen. Juf Ineke werkte op interim basis

op onze school en vormde samen met meester Klaas de directie.

Vanaf het nieuwe schooljaar vormt juf Wilma samen met meester Klaas de directie. Juf Wilma werkt nu bijna 2 jaar op onze

school als intern begeleider, maar heeft in het verleden op andere scholen ook als directielid gewerkt. Zij zal in het nieuwe

schooljaar naast directietaken als adjunct-directeur ook nog de interne begeleiding van een aantal groepen verzorgen.

Nieuwkomersgroepen

Op het moment van schrijven is nog niet helemaal duidelijk hoe we de bezetting van de nieuwkomersgroepen organiseren.

We informeren u hier op een later moment over. Wel is zo goed als zeker dat we starten met één Nieuwkomersgroep, i.p.v.

twee. Dit heeft te maken met de verminderde instroom van nieuwe leerlingen voor deze groepen.

Juf Ingrid, leerkracht van de Nieuwkomersgroep, gaat onze school helaas gaat verlaten. Zij is nu 3 jaar werkzaam als leerkracht

van de Nieuwkomers en gaat daar op basisschool Samenspel (een andere Zonova-school) mee verder.

Bewegingsonderwijs

Jammer genoeg heeft ook meester Maarten besloten onze school te verlaten. Hij kan op de dinsdag en de donderdag in zijn

woonplaats aan het werk en geeft daar de voorkeur aan.

Invallers

Dit schooljaar hebben juf Norma en juf Muriël de lesgevende taken van leerkrachten, die wegens ziekte afwezig waren,

overgenomen. Van hen nemen we eind dit schooljaar ook afscheid.

https://www.buurtteamamsterdam.nl/


Bezetting groep 1 t/m 8

Hieronder ziet u welke leerkracht volgend schooljaar welke groep begeleidt. Bij groep 6 ziet u een nieuwe naam: Tim Postma.

Hij komt over van obs Klaverblad, een andere Zonova-school. Onder het overzicht stelt hij zich aan u voor.

Een andere nieuwe collega stelt zich later aan u voor; Anja van Wingerden komt ons team versterken.

De inzet van de extra leerkrachten en de onderwijsassistenten verdelen we op een later moment over de groepen.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8 juf Audrey juf Audrey juf Audrey meester Iwan meester Iwan

7 meester Iwan meester Iwan juf Urmie juf Urmie juf Urmie

6 meester Tim meester Tim meester Tim meester Tim meester Tim

5 juf Daphne juf Daphne juf Daphne juf Daphne juf Emma

4 juf Rita juf Rita juf Rita juf Rita juf Rita

3 juf Claire juf Claire juf Claire juf Claire juf Claire

1-2A juf Aaltje juf Aaltje juf Anne juf Anne juf Anne

1-2B juf Astrid juf Astrid juf Astrid juf Astrid juf Aaltje

Introductie Meester Tim, Angeline Blijden en Mirjam Hoogstraten

Meester Tim

Beste ouders,

Graag stel ik mij even aan u voor:

Mijn naam is Tim Postma. Ik ben 40 jaar en heb samen met mijn vrouw Anne twee zonen

(Sepp van 11 jaar en Tos van 9 jaar).

Mijn grote passie is sport en voetbal in het bijzonder. Ik voetbal zelf graag (komend seizoen op

het veld en in de zaal) en geef twee keer in de week voetbaltraining aan kinderen van 10 jaar.

Daarnaast ren en fiets ik ook nog graag.

Mijn tweede grote passie is muziek. Ik speel graag wat gitaar en bezoek regelmatig

concerten. Nóg een reden dat ik graag in Amsterdam-Zuidoost kom!

In 2003 begon ik op basisschool Onze Wereld (ook in Amsterdam-Zuidoost) als leerkracht.

In 2005 verhuisde ik naar Nieuw-Vennep (daar woon ik nog steeds) en besloot ik mijn werk

meer in de buurt te zoeken. Ik kwam terecht op een basisschool in Bennebroek. Na 14

geweldige jaren begon het te kriebelen en wilde ik graag weer terug naar Zuidoost.

Na 2 jaar basisschool Klaverblad kwam ik jullie directeur Klaas toevallig tegen bij stichting Zonova. We raakten spontaan in

gesprek en er was een klik. Na een rondleiding bij jullie op school en een gesprek was ik er snel uit: Op deze school wil ik

werken!

Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe avontuur en hoop jullie allemaal snel te ontmoeten!

Vriendelijke groet, tot gauw,

Meester Tim



Angeline Blijden

Beste ouders en kinderen. Mijn naam is Angeline Blijden, 43 jaar oud en geboren op

het zonnige eiland Curaçao. Ik ben nu 21 jaar jeugdhulpverlener en heb een hele leuke

combi functie. Ik werk deels met jongeren, waar ik op allerlei gebieden de uitdaging

aanga om hen te begeleiden. Sinds augustus ook werkzaam als Specialistische

Jeugdhulp, waar ik het erg leuk en uitdagend vind om het beste in ouders en kinderen

naar boven te halen.  Ik kan mezelf omschrijven als iemand die flexibel en creatief is. Ik

neem mijn werk serieus en vind humor ook erg belangrijk. Ik hou van kletsen, maar

kan ook goed luisteren en meedenken. De rest van mijn tijd besteed ik zo veel mogelijk

aan mijn gezin die bestaat uit mijn partner en onze twee kinderen. Lekker eten, een

boek lezen en muziek luisteren hierbij niet te vergeten.

Mijn aanwezigheid op school is op maandag en donderdag en ben alle dagen,

behalve vrijdag, te bereiken op

0646 346 179 en a.blijden@levvel.nl Voelt u zich vooral vrij mij op het schoolplein aan te spreken.

Mirjam Hoogstraten

Beste ouders en kinderen

Mijn naam is Mirjam Hoogstraten. Ik ben 49 jaar en werk al vele jaren in de

jeugdhulpverlening. Momenteel vervul ik, naast de Specialistische Jeugdhulp in het

basisonderwijs ook nog een aantal uren in de pleegzorg.

Sinds maart jl. ben ik met veel enthousiasme in het project op de scholen gestapt.

Belangrijk vind ik om dicht bij de kinderen en de ouders te staan en makkelijk

bereikbaar te zijn. Ik vind Amsterdam Zuidoost een prachtige buurt, vooral vanwege de

diversiteit aan mensen. In mijn privétijd fiets ik graag lange afstanden en vooral ook

als vakantie. Ik lees graag en hou erg veel van muziek beluisteren.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten wat ik eventueel voor u kan betekenen

dan nodig ik u uit om mij te benaderen. Ik ga graag met u in gesprek. Dit geldt ook

voor kinderen! En mocht u liever in het Spaans praten dan is dit voor mij ook geen

probleem.

Op dinsdag en donderdag ben ik werkzaam voor de scholen. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06 46626665.

Via de e-mail ben ik te bereiken: m.hoogstraten@levvel.nl

Ik hoop spoedig nader kennis met u te maken.

Samen staan wij voor het preventief ondersteunen van ouders en kinderen. Wij zien ouders als de echte deskundigen die hun

kinderen het best kennen en kunnen hen vanuit deze gedachte verder ondersteunen en begeleiden. Dit zowel op school, als

ambulant in hun eigen omgeving in samenwerking met alle betrokkenen. Zo kort mogelijk en zo lang als nodig!

Verhuizing lokaal groep 3 en 5 volgend schooljaar

Vanaf het nieuwe schooljaar zal groep 3 verhuizen naar het huidige lokaal van groep 5, op de bovenverdieping. Hier zijn twee

redenen voor:

1: het kan zijn dat we in de loop van het nieuwe schooljaar een derde kleutergroep openen vanwege de toename van het

aantal leerlingen. Deze groep willen we dan op de begane grond hebben i.v.m. de jonge leeftijd van de leerlingen.

2: groep 5 werkt veel samen met groep 6, 7 en 8. Door groep 5 naar beneden te verhuizen vergroten we de mogelijkheden

om samen te werken en te leren.

We zullen in de laatste week van het schooljaar het meubilair verhuizen.



Schoolfoto’s

Bent u nog van plan om schoolfoto’s te bestellen? Doe dat dan snel, dan heeft u de foto’s nog voor de zomervakantie binnen.

De brief met alle informatie over het bestellen heeft u in de week van 17 mei ontvangen. Heeft u vragen over de brief of het

bestellen, neem dan contact op met Susan, de schoolfotograaf.

U kunt haar via de mail bereiken op: info@femfotoshop.nl.

Zij is telefonisch bereikbaar op nummer 030-2440590.

Vrije dagen t/m zomervakantie

Vrijdag 18 juni zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag.

Donderdag 1 juli zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag en Keti Koti.

Vrijdag 9 juli zijn de leerlingen om 12.30 uur uit. Dan start de zomervakantie.

Team obs Holendrecht


