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Aanmelding nieuwe leerlingen

Dit bericht is bestemd voor alle ouders met kinderen onder de 4 jaar die nog niet gestart zijn op obs Holendrecht.

Het is voor ons erg belangrijk dat wij op tijd weten hoeveel kleuters in de komende schooljaren zullen instromen. We merken

dat ouders die al een of meerdere kinderen op school hebben, soms vergeten om het jongere broertje of zusje aan te melden

en er pas laat achter komen dat ze dat nog niet gedaan hebben. Dit is lastig voor ons.

Daarom het verzoek aan alle ouders met een kind geboren in 2018 of 2019 om, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, hem

of haar zo snel mogelijk aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar directie@obsholendrecht.nl. Wij

nemen dan z.s.m. contact met u op. Ook als u twijfelt of u uw kind heeft aangemeld, kunt u contact met de directie opnemen.

Alvast bedankt!

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. We gaan vrijdag 17 september!

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

mailto:directie@obsholednrecht.nl
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
mailto:m.markelo@madizo.nl


Terugblik afscheid medewerkers

Op donderdag 1 juli, tijdens de studiedag, hebben we met het team afscheid genomen van juf Rita, juf Patricia, meester

Maarten, juf Ineke, juf Ingrid, juf Norma, juf Muriël en juf Jenny. We vinden het jammer dat zij onze school gaan verlaten en

wensen hen alle goeds voor de toekomst.

Omdat juf Rita en juf Patricia na heel wat jaren (samen dan 50!!) afscheid namen, hadden we voor hen een groots afscheid

georganiseerd op vrijdag 2 juli. De groepen 3 t/m 8 hebben opgetreden en later in de middag was er een receptie voor

vrienden en familie. Ze kijken met veel plezier terug op hun afscheid en op de jaren hier op onze school.

Terugblik afscheid groep 8

Woensdag 7 juli namen we afscheid van groep 8. In de ochtend was er een gezellig en sportief programma op het Cruyff

Court, met als hoogtepunt de voetbalwedstrijd tussen groep 8 en team obs Holendrecht, met groepen 3 t/m 7 en de

Nieuwkomers als publiek. Groep 8 heeft ons ingemaakt…. we hebben alle hoeken van het veld gezien. Die avond was er een

heerlijk buffet, voorbereid door de ouders en medewerkers van de school. We hebben buiten, onder het afdak voor de

hoofdingang een heel erg gezellige afscheidsavond gevierd. De leerlingen van groep 8 hebben genoten en hebben via de rode

loper onder luid applaus van team Holendrecht en de ouders onze school verlaten. Het was indrukwekkend om te zien.

Hierbij willen we iedereen die heeft bijgedragen aan dit afscheid nogmaals hartelijk bedanken!

Gezonde School obs Holendrecht

Een paar jaar geleden hebben we met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over het eten en drinken op school. De reden

hiervoor was dat we (ouders en school) er voor willen zorgen dat onze leerlingen gezond opgroeien. Door op school duidelijke

afspraken te maken over het eten en drinken helpen we iedereen om gezond te blijven, of om gezonder te gaan leven.

Hieronder de afspraken nog even op een rij:

Ontbijt thuis met je kind(eren), voordat ze naar school gaan.

Geef je kind(eren)water en wat fruit mee als tussendoortje om 10.00. Géén koeken, repen of andere calorierijke

voedingsmiddelen.

Geef je kind(eren) een gezonde lunch mee; bruin brood met, door de week heen, gevarieerd beleg.

In het nieuwe schooljaar gaan wij hier weer extra op letten, in het belang van de gezondheid van uw kind(eren).

Trakteren

Dat gaan we ook doen als u op school wilt trakteren voor de verjaardag van uw kind.

We zien graag dat u gezonde traktaties meegeeft. Mocht het zo zijn dat er te veel of te

calorierijke traktaties zijn meegegeven, dan geven wij deze aan u terug.

We gaan ze niet aan de leerlingen mee naar huis geven. De afgelopen weken hebben we

dat een enkele keer wel gedaan, maar daar gaan we mee stoppen.

We vragen u hierbij om rekening te houden met onze afspraken over het trakteren. Zo

kunnen we er samen wat leuks van maken.

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.

Groep 7 zal op dinsdag om 15.20 uur uit zijn, groep 8 zal op donderdag om 15.20 uur uit zijn. Zo maken zijn gedurende het

hele schooljaar heel wat extra lesuren.



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

Nieuwe ouders voor de ouderraad gezocht!

Wilt u wat extra’s doen op school? Vind u het leuk om te helpen bij verschillende activiteiten? Wilt u ook mee op schoolreis?

Meld u dan aan voor de Ouderraad van obs Holendrecht! Dat kan door te mailen naar directie@obsholendrecht.nl.

Start nieuwe schooljaar en de Corona-richtlijnen

Wat de richtlijnen in het nieuwe schooljaar zullen zijn wat betreft ouders en verzorgers in de school en op het plein is nu nog

onduidelijk. Wel moeten we ervan uitgaan dat we ook na de zomervakantie 1,5 meter afstand moeten houden, onze handen

vaak moeten wassen en moeten testen bij klachten.

We informeren u begin volgend schooljaar over de richtlijnen die wij zullen gaan hanteren.

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne vakantie! Tot 23 augustus, 8.20 uur. Dan gaan de schooldeuren weer open.

De lessen beginnen dan om 8.30 uur.

Team obs Holendrecht
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