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Rapportgesprekken

Afgelopen maandag heeft u via Parro de uitnodiging voor het rapportgesprek ontvangen. We vragen u via Parro om z.s.m. een

afspraak te maken voor dit gesprek.

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.

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.

Bezetting groep 1 t/m 8 schooljaar 2021-2022/ afscheid juf Rita en juf Patricia

In nieuwsbrief 12 informeerden we u over de bezetting van de leerkrachten over de groepen in het nieuwe schooljaar.

Inmiddels is daar een wijziging in gekomen; juf Rita gaat onze school helaas verlaten. Ze gaat een nieuwe uitdaging buiten het

Amsterdamse onderwijs aan. Zij gaat in Amstelveen op Taalschool Amstelland werken. De ouders en leerlingen van de

toekomstige groep 4 zijn hierover inmiddels al geïnformeerd.

Anja van Wingerden en Emma Bode zullen groep 4 komend schooljaar begeleiden.

Juf Emma is een bekend gezicht; zij begeleidt nu groep 8. Juf Anja stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.

Naast juf Rita heeft ook juf Patricia onlangs aangegeven onze school te verlaten. Zij gaat met pensioen.

Juf Rita en juf Patricia hebben alletwee heel erg lang op onze school gewerkt. Er zijn ouders, die nu hun kind bij ons op school

hebben, die vroeger bij hen in de klas hebben gezeten. We gaan nog een leuk afscheidsfeest voor hen organiseren, dat past

binnen de Corona-richtlijnen.

Hieronder vindt u het aangepaste bezettingsoverzicht:

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 Anja juf Anja juf Anja juf Emma juf Anja



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 juf Anja

Beste ouders en kinderen,

Mijn naam is Anja van Wingerden en ik ben 57 jaar jong.

Ik ben geboren en opgegroeid in Noord-Brabant en op mijn 22
ste

naar Monnickendam vertrokken

om ook daar bij de gemeente te gaan werken. Nadat ik zelf drie kinderen had gekregen en zij op de

basisschool zaten, ben ik de PABO gaan doen.

Vanaf 2004 ben ik in het onderwijs gaan werken. Ik heb op verschillende scholen in 3 provincies

gewerkt. Ik vind het heerlijk om weer terug te gaan naar Amsterdam en omgeving. Ik woon nu nog

in Harderwijk maar zal dit jaar verhuizen.

Mijn kinderen zijn ondertussen volwassen en uitgevlogen.

Ik hou van voetbal (Ajax-fan), ik speel niet zelf.

Ik zing graag bij een koor, dat was afgelopen jaren helaas niet mogelijk natuurlijk. Daarnaast vind ik het heerlijk om straks

weer naar concerten te gaan. Het handwerken heb ik de laatste jaren weer ontdekt, zowel haken als breien, het zorgt dat ik

me lekker kan ontspannen na een dag werken.

Ik kijk er naar uit om komend schooljaar groep 4 les te gaan geven.

Vriendelijke groet,

Anja van Wingerden

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 snel nog even.

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

https://www.buurtteamamsterdam.nl/


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.

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. Op de andere dagen net als nu om 14.30 uur.

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



KIES-training Kinderen In Een Scheiding

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige

omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar

zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de scheiding is

hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek

om in een veilige omgeving samen met andere kinderen stil te staan bij

alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien

nog steeds meemaken. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen

vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met

de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt

kinderen.

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die een scheiding van

hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te

verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen

hierdoor werken aan voor hen best haalbare mogelijkheden.

Maandag 6 september start de KIES groep in Zuidoost. Locatie: Kazerne, Remmerdenplein 100, Reigersbos. Aanvang:

15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9

kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 augustus a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt

uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en

kindadviseur van uw school. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach Saskia Klein

(info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website

kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES.

In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze training.

Team obs Holendrecht

http://kiesamsterdam.nl/

