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Jarig? Trakteren hoeft niet!  

Op tijd komen en de leerplicht 
Ouderbijeenkomsten 

Bewegingsonderwijs 

Schoolvoetbal 
Schoolreis naar de Efteling op 4 oktober 

Financiële zorgen of vragen? 

 

De eerste lesweek zit er op 

De eerste lesweek zit er op. De kinderen zijn alweer gewend, de medewerkers ook, en het is erg 

gezellig.  

In de groepen, bij het buiten spelen. De sfeer is ontspannen én er wordt al weer best hard gewerkt!  

We willen dat graag zo houden; mocht er wat zijn, laat het ons weten! 

 
Is uw kind jarig? Is uw kind jarig?                                                 
Wij maken er op school een feestje van. Daar kunt u op rekenen!  
We zetten uw kind in het zonnetje en uw kind mag die dag voor zijn of haar groep een leuke feest -activiteit 

uitkiezen.  
U hoeft op school niet te trakteren als uw kind jarig is.   
Veel ouders hebben dat het afgelopen schooljaar ook niet gedaan.  

 
Wilt u dat toch doen, houd dan rekening met onze afspraken:  
Gezonde traktaties, met alleen groente of fruit.  
Mocht het zo zijn dat u toch te veel of te calorierijke traktaties meegeeft, dan delen wij deze niet uit. Dat spijt  

ons zeer, maar we doen het in het belang van de gezondheid van de kinderen van onze school. U kunt de 

traktatie na lestijd op school ophalen.  
We vragen u hierbij om rekening te houden met onze afspraken over het trakteren. Zo kunnen we er samen 

een leuke dag van maken.  

 

Op tijd komen, verlof aanvragen en de leerplichtambtenaar 
De lessen beginnen nu weer om 8.30 uur. De deuren gaan om 8.20 uur open. We 

verwachten dat uw kind om 8.30 uur in de klas is.  
Bel tussen 8.15 en 8.30 uur even naar school als uw kind niet op tijd kan komen.  
Krijgt u de voicemail? Spreek uw boodschap gewoon in. Wij luisteren de voicemail 

later af. Is uw kind ziek, of heeft uw kind een medische afspraak? Bel dan ook even 

naar school.  
Is het nodig om verlof aan te vragen wegens bijzondere omstandigheden? Dan heeft 

u een verlofformulier nodig. Dit kunt u downloaden op onze website (klik hier), of op school vragen om een 

papieren formulier.  



Linda de Haan is onze leerplichtambtenaar. Wij hebben regelmatig contact met haar over situaties waarin wij 

ons zorgen maken over het leerrecht van kinderen op onze school.  
Wat doet de leerplichtambtenaar? 

De Leerplichtwet beschermt het leerrecht van elk kind. Ieder kind moet de kans hebben zich zo optimaal 

mogelijk te ontwikkelen zodat het kind later goed mee kan doen in de maatschappij. Samen met ouders en 

school zorgt de leerplichtambtenaar dat een kind naar school kan. 

De leerplichtambtenaar controleert of iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet: ouders/verzorgers en 

leerplichtigen. De leerplichtambtenaar is een onafhankelijk persoon in dienst van de gemeente Amsterdam.  

Wilt u meer informatie? De website van leerplicht is vernieuwd:  
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht  

                                                    
 

 

Ouderconsulent  

Ik ben Kim van den Heuvel, ouderconsulent van obs Holendrecht. Ik ga dit schooljaar samen 

met u de ouderbetrokkenheid binnen de school proberen te vergroten. Dit doe ik door 

verschillende ouderbijeenkomsten te organiseren. Wanneer deze plaats vinden en waar ze 

over gaan, krijgt u van mij via Parro te horen. De bijeenkomsten zullen soms alleen voor 

bepaalde groepen zijn en soms ook voor de hele school.   

Ook ben ik er voor alle vragen die te maken hebben met de opvoeding van uw kind. Dus 

slaapt uw kind slecht, of heeft uw kind problemen met eten, wilt u weten wat u met het social media gebruik 

aan moet van uw kind of heeft u een andere opvoed gerelateerde vraag, dan kunt u mij mailen: 

k.vandenheuvel@obsholendrecht.nl of u kunt mij op dinsdag, woensdag of donderdag opzoeken.  

 
Bewegingsonderwijs 
Geef uw kind gymkleding mee naar school op de dagen de groep van uw kind gymles krijgt van onze 

vakdocent, meester Daan.  
Hieronder het rooster van de lessen bewegingsonderwijs: 
 

Maandag 
 

groep 1-2A en 1-2B 

Dinsdag groep 3 t/m 8  
LET OP: groep 7 is dinsdag om 15.20 uur uit, de gymles voor groep 7 start dinsdag om 14.30 
uur. Leerlingen van groep 7 kunnen dinsdag hun jongere broertjes/ zusjes niet mee naar 
huis nemen.  
 

Donderdag Groep 3, 4, 6, 7, 8 en Nieuwkomers 
LET OP: groep 7 is dinsdag om 15.20 uur uit, de gymles voor groep 7 start dinsdag om 14.30 
uur. Leerlingen van groep 8 kunnen donderdag hun jongere broertjes/ zusjes niet mee naar 
huis nemen. 
 

Vrijdag groep 1-2A en 1-2B 
 

 

 



Schoolvoetbal 
Als uw kind heeft aangegeven mee te willen doen aan schoolvoetbal, dan komt uw kind thuis met een brief. In 

de brief staan helaas de verkeerde data. De juiste data zijn 22 en 29 september en 6 oktober voor de 

voorronden en 13 oktober de finaledag. Als het schoolvoetbal daadwerkelijk doorgaat komt er nog een 

bevestigingsbrief mee naar huis. We hebben namelijk voldoende voetballers nodig èn voldoende begeleiders. 

Schoolreis en ouderbijdrage 
Op maandag 4 oktober gaan we met de hele school op schoolreis naar... de Efteling!  
We gaan er een hele leuke dag van maken. U ontvangt nog nadere informatie.  
 

We kunnen naar de Efteling omdat de schoolreizen van de schooljaren ‘19 -’20 en '20-'21 vanwege Corona niet 

door zijn gegaan. Veel ouders hebben de ouderbijdrage en schoolreis van vorig schooljaar al betaald. Ouders 

die dat nog niet hebben gedaan worden volgende week gebeld door de ouderraad of de ouderconsulent.  

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 
Vanaf medio september is zij wekelijks rond 8.30 uur op school aanwezig.  

 

 


