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Zelftesten in het onderwijs
Op 26 november is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden. Alle
leerlingen in het vo en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het po en s(b)o krijgen het advies
om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van
deze sectoren dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als
immuun worden beschouwd.
Vanaf deze week zullen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 les krijgen over de zelftesten. Als de
zelftesten op school zijn binnengekomen, dan laten we dat weten.
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/01/komende-weekmiljoenen-zelftesten-naar-basisscholen
Paarse Vrijdag 10 december
Jezelf zijn is een feestje en een feestje moet je vieren! Daarom kleuren op Paarse Vrijdag (10
december a.s.) alle scholen paars. Dit jaar gaan wij daar als school voor het eerst ook aan meedoen.
Aan alle leerkrachten en leerlingen wordt gevraagd om paarse kleding of accessoires te dragen.
Hiermee willen wij laten zien dat je mag zijn wie je bent. Of je nou verliefd wordt op een jongen of
een meisje, iedereen hoort erbij!
Mocht u vragen hebben over deze dag: Op woensdag 8 december organiseren we een online ouderbijeenkomst over dit onderwerp. Hierbij de link en inlogcodes:
Zoom-meeting: https://us04web.zoom.us/j/736434...2VobmhEL1o5dz09
Meeting ID: 736 4344 6474 Passcode: xm8Y71
Kerst op school: woensdag 15 december!
Omdat er een kans is dat we in de week van 20 december gesloten zijn vanwege uitgebreide Coronamaatregelen, hebben we besloten om het kerstdiner dit schooljaar te vervroegen.
We willen hoe dan ook Kerst vieren op school.
Op woensdagochtend 15 december mogen de leerlingen in
hun mooiste Kerst-outfit naar school.
Net als andere woensdagen is de school deze dag om 12.15
uur uit.
Meer informatie volgt!

Personeel
Juf Claire is sinds de herfstvakantie afwezig. Het is nog niet bekend wanneer zij haar taken weer kan
oppakken. Groep 3 wordt nu geleid door juf Nienke en juf Susanne. Zij zullen dat ook na de
kerstvakantie blijven doen.
Nandita Bhola komt m.i.v. 8 december ons team versterken. Zij zal de komende maanden de interne
begeleiding van de groepen 1 t/m 4 gaan verzorgen. Juf Nienke deed dat, maar kan dat voorlopig
niet doen omdat zij voor groep 3 staat.
Juf Nadita heeft veel ervaring als intern begeleider op andere basisscholen in ZuidOost. We zijn blij
er weer een sterke kracht bij te hebben!
Wie = wie? Wie doet wat, in geval van extra zorg voor uw kind?
Mochten er zorgen zijn met betrekking tot uw kind, dan is de leerkracht degene met wie u dit als
eerste bespreekt. U kunt hierbij denken aan opvoedkundige, onderwijs of persoonlijke zorgvragen.
De leerkracht zal dan, indien mogelijk, met u en uw kind gaan werken aan de zorgvraag, door tips te
geven aan ouders, door een plan op te stellen voor het kind of te bespreken wie er binnen of buiten
de school zou kunnen helpen.
Op onze school is een team van professionals, het zorgteam genaamd, die daarbij kunnen helpen
allerlei gebieden.
Het zorgteam binnen OBS Holendrecht bestaat uit:
- Wilma Koetsier, adjunct-directeur met intern begeleider taken voor groep 5-8,
- Nandita Bhola, intern begeleider van de groepen 1 t/m 4 (Nandita vervangt Nienke tijdelijk als
intern begeleider van deze groepen),
- Pedagoog Kim van den Heuvel als ondersteuner van beide intern begeleiders.
Zij zullen indien nodig met de zorgvraag van de leerkracht aan de slag gaan. Dit kunnen zij zelf doen
door o.a. plannen te maken of te observeren, of door juist andere professionals in te schakelen.
Kim van den Heuvel is ook de ouderconsulent van OBS Holendrecht. Zij is op dinsdag, woensdag en
donderdag aanwezig. Zij organiseert ouderbijeenkomsten, geeft antwoord op opvoedvragen of
vragen die over het onderwijs van uw kind gaan.
Naast het zorgteam van obs Holendrecht zijn er ook externe professionals nauw verbonden aan onze
school.
Michiel Baaijen en Lorline Coutinho maken deel uit van het Ouder en Kindteam Amsterdam,
https://oktamsterdam.nl/ .
Zij ondersteunen de school en de ouders wanneer zij zich zorgen maken maken over de ontwikkeling
van hun kind. Ook kunnen zij u ondersteunen bij andere vragen. Daarnaast bieden zij verschillende
trainingen aan.
Daarnaast is er op school Specialistische Jeugdhulp (SJO) aanwezig. Angeline Blijden wordt door de
school ingezet als er een hulpvraag is, waarbij zij ondersteuning kan bieden aan kinderen en
gezinnen. Het SJO is een brug tussen ouders en school om hulp op maat te bieden op school als in de
eigen leefomgeving van het kind en gezin.
Marcella Markelo van het Buurtteam kan u helpen met financiële vragen, het aanvragen van
subsidies waaronder de Stadspas en nog veel meer.

Hieronder vindt u de contactgegevens van alle hierboven genoemde personen.
Wilma Koetsier – Intern begeleider groep 5 - 8
w.koetsier@obsholendrecht.nl
Nandita Bohla – Intern begeleider groep 1 - 4
n.bohla@obsholendrecht.nl
Kim van den Heuvel – Pedagoog en ouderconsulent
k.vandenheuvel@obsholendrecht.nl
Michiel Baaijen - Ouder- en Kind adviseur
m.baaijen@oktamsterdam.nl
06-28502929
Lorline Coutinho - Ouder- en Kind adviseur
l.coutinho@oktamsterdam.nl
06-18351453
Marcella Markelo – Budgetadviseur Buurtteam
m.markelo@madizo.nl
06-40165127

Schooltandarts
Bericht van de schooltandarts:
Amsterdam, 29 november 2021
Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort komt onze mondzorgcoach Marc Welvaart weer op school langs voor de klassikale
voorlichting over gezond poetsgedrag en gezonde voeding. Alle kinderen van de Holendrechtschool
ontvangen dan een leuke les en krijgen daarbij een tandenborstel, tubetje tandpasta en een
informatiefolder.
Staat uw kind ingeschreven bij de Jeugdtandverzorging? Dan krijgt uw kind vanaf groep 5 ook
poetsinstructie op school om de poetstechniek te verbeteren zodat uw kind optimaal leert poetsen. Ons
advies is om uw kind t/m 10 jaar dagelijks na te poetsen en uw kind aan te leren om 2x daags zelf te
poetsen.
Omdat we het belangrijk vinden dat onze patiënten ook de halfjaarlijkse controle en eventuele andere
nodige behandelingen ontvangen, zijn we met de school op zoek naar een geschikte locatie om vanuit
daar de tandheelkundige zorg te kunnen leveren. Hierover hoort u binnenkort meer.
Staan uw kinderen ingeschreven bij de tandarts op school of wilt u uw kind inschrijven bij de
Jeugdtandverzorging? Dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Heeft u
al een tandarts voor uw kinderen? Dan komen zij niet in aanmerking voor de Jeugdtandverzorging en u
hoeft dan geen actie te ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Angelica Setiaman, tandarts
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Stephensonstraat 35
1097 BA Amsterdam
Tel: 020-6166332
Email: asetiaman@jtv-amsterdam.nl of info@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl

Schoolfruit
Sinds enkele weken krijgen we weer Schoolfruit. Dit wordt op dinsdag geleverd en vanaf die dag
verdelen we het onder de leerlingen.
Dit Schoolfruit is extra fruit. Naast het fruit dat u 's ochtends meegeeft is dit een goede aanvulling.
Meer weten over Schoolfruit?
Zie: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm

Overzicht vakanties en vrije dagen tot aan de kerstvakantie
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
vrijdag 24-12-2021
Studiemiddagen
donderdag 23-12-2021
Schoolvakanties
25-12-2021/9-1-2022

lesvrije dag voor de kerstvakantie
12.00 uur uit, studiemiddag medewerkers obs Holendrecht
Kerstvakantie

Begin 2022 ontvangt u een papieren kalender met daarop de belangrijke data van de rest van het
schooljaar.

