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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? Kom op maandag langs bij Marcelle (zie bericht hierboven) of 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

https://www.buurtteamamsterdam.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.

Rapporten inleveren

In maart heeft uw kind de mooie nieuwe rapportmap mee naar huis gekregen. Van veel kinderen hebben we de map al terug.

Heeft u ‘m nog thuis staan? Geef de map vóór 31 mei mee aan uw kind. In juni ontvangt u de map weer, met daarin het

tweede rapport van dit schooljaar.

Schoolfotograaf

Begin deze week ontving u de schoolfoto’s en informatie over het bestellen.

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.

Tevredenheidspeilingen: rapportcijfers 8,1 en 7,8!

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben eerder dit schooljaar een tevredenheidspeiling ingevuld. In totaal hebben 49

ouders/verzorgers de tevredenheidspeiling ingevuld. Hartelijk bedankt daarvoor!

Klik hier voor de resultaten. Deze hebben we met de Medezeggenschapsraad besproken tijdens de MR-vergadering van 17

mei 2021. Wij zijn blij met de mooie rapportcijfers!

Corona-leervertraging en andere problemen

Alle scholen in Nederland kunnen via het Nationaal Programma Onderwijs extra

subsidie van de overheid ontvangen om leerkrachten en leerlingen te helpen om

de leervertraging en andere problemen door Corona aan te pakken. Ongeveer €
5,8 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs gaat naar voorschoolse

educatie, basisscholen en middelbare scholen.

In de komende weken zullen wij hiervoor leerkrachten, leerlingen en ouders en

verzorgers vragen naar uw ervaringen over lockdown-periodes.

Hiervoor zullen we een digitale vragenlijst opstellen. De vraag aan u: vul de

vragen na ontvangst z.s.m. in. Wij willen uw mening betrekken bij de plannen. Het plan dat we voor onze school maken

leggen we voor aan de MR. Zij hebben instemmingsrecht.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs

Vrije dagen t/m zomervakantie

Aanstaande maandag 24 mei zijn de leerlingen vrij vanwege Tweede Pinksterdag.

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.

Cursus Opvoeden & Scheiding voor ouders van kinderen tussen de 0-18 jaar

Blijf positief tijdens en na de scheiding. Vindt u het moeilijk de draad weer op te pakken na scheiding? Wilt u graag uw kind

positief ondersteunen nu de scheiding een feit is? Wil u beter kunnen communiceren met uw ex-partner? Dan is deze cursus

misschien iets voor u! Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.jeugdpreventieamsterdam.nl of op

www.oktamsterdam.nl/trainingen

Vragen en / of aanmelden voor deze cursus: opvoeden@arkinjeugd.nl / +31 (0) 6 - 11 91 71 03 (Ook bereikbaar via

WhatsApp). Marjan den Hollander, Projectcoördinator & Trainer Arkin Preventie Jeugd De cursus is een samenwerking tussen

Arkin Preventie Jeugd en het Ouder en kind team Amsterdam.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/7080/obs-holendrecht/tevredenheid/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo
http://www.jeugdpreventieamsterdam.nl
http://www.oktamsterdam.nl/trainingen


Schooltijden nieuwe schooljaar

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen de schooltijden wat worden gewijzigd.

Er zijn drie grote aanpassingen t.o.v. de huidige schooltijden:

1: de lessen starten vanaf maandag 23 augustus 2021 weer om 8.30 uur. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open.

Een korte toelichting op deze verandering: voor Corona startten we al om 8.30 uur. Om drukte te vermijden hebben we de

schooltijden op advies van de politie tijdelijk aangepast.

2: op woensdag zijn de leerlingen om 12.15 uur uit.

3: om de Corona-achterstanden in te lopen zullen sommige hogere groepen op een bepaalde dag wat later uit zijn.

Zo kunnen we deze groepen extra lestijd aanbieden. Let op: als u meerdere kinderen bij ons op school heeft kan het zo zijn

dat uw oudere kind op die dag uw jongere kind niet mee naar huis kan nemen. We verwachten van u dat u zelf uw kind op

tijd komt ophalen.

De wijzigingen zijn in de MR-vergadering van 17 mei besproken. De MR heeft ingestemd met deze wijzigingen.

Overzicht vakanties en vrije dagen 2021-2022

Studiedagen/ (extra) vrije dagen

vrijdag 1-10-2021 studiedag medewerkers obs Holendrecht/ obs De Brink

vrijdag 15-10-2021 studiedag medewerkers obs Zonova

woensdag 3-11-2021 studiedag medewerkers obs Holendrecht/ obs De Brink

vrijdag 24-12-2021 lesvrije dag voor de kerstvakantie

maandag 7-2-2022 studiedag medewerkers obs Holendrecht

dinsdag 8-2-2022 studiedag medewerkers obs Holendrecht

vrijdag 15-4-2022 Goede Vrijdag/ studiedag medewerkers obs Holendrecht

maandag 18-4-2022 Tweede Paasdag

donderdag 26-5-2022 Hemelvaartsdag

vrijdag 27-5-2022 dag na Hemelvaartsdag/ lesvrije dag voor de leerlingen

maandag 6-6-2022 Tweede Pinksterdag

dinsdag 7-6-2022 studiedag medewerkers obs Holendrecht

vrijdag 1-7-2022 Keti Koti/ studiedag medewerkers obs Holendrecht

maandag 4-7-2022 studiedag medewerkers obs Holendrecht

Studiemiddagen

dinsdag 16-11-201 studiemiddag medewerkers obs Holendrecht

vrijdag 3-12-2021 vrije middag na Sinterklaasfeest op school

donderdag 23-12-2021 studiemiddag medewerkers obs Holendrecht

maandag 24-1-2022 studiemiddag medewerkers obs Holendrecht

dinsdag 15-2-2022 lesvrije middag i.v.m. rapportgesprekken

donderdag 31-3-2022 studiemiddag medewerkers obs Holendrecht

dinsdag 5-7-2022 lesvrije middag i.v.m. rapportgesprekken

vrijdag 15-7-2022 lesvrije middag i.v.m. start zomervakantie

Schoolvakanties

10-7-2021/22-8-2021 Zomervakantie. De eerste lesdag in het nieuwe schooljaar is maandag 23 augustus.

16-10-2021/24-10-2021 Herfstvakantie

25-12-2021/9-1-2022 Kerstvakantie

19-2-2022/27-2-2022 Voorjaarsvakantie

23-4-2022/8-5-2022 Meivakantie

16-7-2022/29-8-2022 Zomervakantie

Team obs Holendrecht


