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Vrijdag 1 oktober alle leerlingen vrij 
Niet vergeten: op vrijdag 1 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel. 
 

4 oktober naar de Efteling!  
Het is bijna zover... maandag 4 oktober gaan 
we met de hele school naar de Efteling.   
Wij hebben hier erg veel zin in!   
Wij zijn in overleg met de Ouderraad druk bezig 
met de voorbereidingen. Volgende week ontvangt 
u meer informatie.  

 
Voor nu vragen we uw aandacht voor het volgende:   
Wij begrijpen dat er al veel ouders hebben aangegeven dat ze mee willen naar de Efteling.  
Dat is fijn om te weten, maar we hebben eerder al in overleg met de Ouderraad besloten dat de 
groepsleerkrachten zelf een aantal ouders persoonlijk uitnodigen om mee te gaan als begeleider.   
 
Nederlands spreken en een groepje kunnen begeleiden zijn twee belangrijke voorwaarden om te 
kunnen worden uitgenodigd. Daarnaast moeten begeleiders kunnen voldoen aan de op 4 oktober 
geldende Corona-voorwaarden die gesteld worden aan het betreden van de Efteling.  
Voor de begeleiders organiseren we op woensdag 29 september om 8.30 uur een bijeenkomst in de 
aula van de school.   

 

Woensdagochtend lekker lezen!   
Zien lezen doet lezen! Daarom hebben we op school 
afgesproken om iedere woensdagochtend vanaf 8.20 uur te 
lezen, tot ongeveer 9.00 uur. Als de leerlingen op school 
komen en hun jas en tas hebben opgehangen is het tijd om te 
beginnen. We hebben veel leuke en verschillende soorten 
boeken op school, en daarnaast ook de Kidsweek.    
 



Op tijd op school  
Maandag 13 september was de leerplichtambtenaar bij ons op bezoek om te 
controleren hoe het gaat met het op tijd komen. U bent daar als ouder/ 
verzorger verantwoordelijk voor. Hierbij een compliment voor 90% van u: uw 
kind was keurig op tijd. Helaas was 10% van de leerlingen te laat, zonder 
bericht. Dat is veel, gaf de leerplichtambtenaar ons aan.   
Overtreed de wet op leerplicht niet, maar bel even naar school als u uw kind 
niet op tijd op school kunt krijgen. Dat is en blijft uw verantwoordelijkheid.   

 
AVG-proof- Privacy reminder  
Jaarlijks wordt gevraagd voor welke doeleinden u toestemming geeft om foto’s en filmmateriaal van 
uw kind te maken en te gebruiken. De school zorgt dat er alleen foto’s en video’s gemaakt worden 
van leerlingen waarvan de ouder/verzorger toestemming heeft 
gegeven.  
Wij vragen u om vóór 1 oktober 2021 in Parro uw privacy-
voorkeuren door te geven.    
  
Dit kunt u in Parro eenvoudig doen via de volgende stappen:    
- Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren.   
- Tik op Privacy-voorkeuren.   
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het 
potloodje achter het kind.    
   
Pak je kans - hulp bij schoolkosten  
Wil uw kind graag sporten, huiswerk maken op een laptop of op dansles? En kunt u dit niet betalen? 
Amsterdammers met weinig geld kunnen gratis hulp krijgen. De gemeente Amsterdam heeft 
regelingen voor kinderen tot 18 jaar. Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en aanvraagformulier 
op www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind.   
  
Hieronder vind u alle mogelijkheden:   
Scholierenvergoeding  
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook 
gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld 
inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.  

 U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.  
 U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.  

 
Gratis laptop of tablet basisschool  
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.  
 
Gratis laptop of tablet middelbare school  
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.  
 
Reiskostenvergoeding middelbare school  
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de 
middelbare school.  
 
Aanvragen regelingen Pak je kans  
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de 
website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw kind naar meer informatie 
over de regelingen.  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/alle-kinderen-meedoen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/


 
Hulp nodig bij het aanvragen  
Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, neem dan contact op met onze ouderconsulent: 
Kim van den Heuvel. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag en is via email goed bereikbaar: 
k.vandeheuvelobsholendrecht.nl  
Ook kunt u terecht bij Marcella Markelo van het Buurtteam. Zij is op 
dinsdagochtend bij ons op school. Hieronder vindt u haar gegevens.   
Schuldhulpverlener  
M 06 40 16 51 27  
m.markelo@buurtteamamsterdamzuidoost.nl  
 
 

Vaccinatiespreekuren GGD Amsterdam   
Hieronder vindt u de data van de 
vaccinatiespreekuren. Ouders mogen ook zonder 
afspraak komen.  
9 jarige vaccinatie (BMR en DTP):   
14 okt om 13:10- 16:30 uur  
4 nov 13:10 -16:30 uur.  

  
Elke 3de dinsdag van de maand hebben zijtussen 14 -16 uur vaccinatie inloopspreekuur.    
Locatie: Ouder Kind Team: reigerbos 309, 1107 EZ Amsterdam.  

 

Overzicht vakanties en vrije dagen tot aan de kerstvakantie   
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    
 
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  
 
Schoolvakanties  
16-10-2021/24-10-2021    Herfstvakantie  
25-12-2021/9-1-2022            Kerstvakantie  
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