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          10 september 2021 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Er zijn alweer 2 schoolweken voorbij. Het is heerlijk de kinderen weer in de school te 

ontvangen.  Iedereen heeft zijn/haar plekje gevonden. Het was weer even wennen aan 

de regelmaat en structuur van de schooldag, maar dat is goed gelukt. Hopelijk geldt dat 

voor thuis ook. 

 

U heeft de schoolkalender weer ontvangen (met inlegvel erachteraan) en wij zijn alweer 

aan het nadenken over ons eerste project rondom het thema van de Kinderboekenweek 

“Worden wat je wil…” Misschien heeft u ook nog leuke ideeën?  

 

We missen nog zo’n 100 bibliotheekboeken op school, waarschijnlijk ook nog vanuit de 

lockdownperiode. Misschien ligt er nog een boek bij u thuis? We ontvangen ze graag snel 

retour, zodat we weer voldoende boeken hebben om uit te lenen. 

 

In de vierde week hebben we altijd de startgesprekken. Hierover meer in deze 

Flessenpost. Ook is er een bericht over de Coronamaatregelen en de ventilatie op 

school. Duurzaamheid staat ook op de agenda bij ons bestuur BLICK en daar vragen we 

uw aandacht voor via het project “Zonkracht Capelle” (zie de bijlage). 

 

Deze week is er een grote groep kinderen uit groep 5 & 6 gestart met “Kleurrijk 

Schaken” als eerste BSN-activiteit op onze school. Het is een groot succes, kijk maar 

naar de foto’s. Komende week starten de lessen “Teken Jip, schilder Nijntje” voor de 

kleuters. Ook deze BSN-activiteit is helemaal vol. 

Het Jeugdtheaterhuis gaat voor groep 1 t/m 8 ook weer theaterlessen verzorgen buiten 

de school. Er zijn gratis proeflessen die kinderen kunnen volgen. U kunt hierover 

informatie vinden op hun website. Dit schooljaar gaan we als school ook weer 

samenwerken met het Jeugdtheaterhuis. Nieuws daarover volgt nog. 

 

Denkt u nog aan de studiedag op maandag 27 september? Dan zijn alle kinderen vrij. 

 

Veel leesplezier en een fijn weekend! 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 
In de week van donderdag 23 

september 2021 

 

Startgesprekken groep 1-8 in de middag en 

avond. Zie nader bericht in de Flessenpost en 

via Parro van de leerkracht(en). 

Maandag 27 september 2021 Studiedag alle BLICK-scholen, leerlingen zijn vrij 

Woensdag 6 oktober 2021 

t/m zondag 17 oktober 2021 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2021  

“Worden wat je wil” 

Maandag 18 oktober 2021  

t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober 2021 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

 

STARTGESPREKKEN IN DE VIERDE SCHOOLWEEK 

Elk schooljaar hebben we in de vierde schoolweek de startgesprekken. Dit zijn 

kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders veel aan het woord bent om de 

leerkracht(en) iets te vertellen over uw kind. Dit gesprek helpt de leerkracht(en) om 

hem/haar beter te leren kennen, te begrijpen, waardoor het onderwijs beter afgestemd 

kan worden op wat uw kind nodig heeft. 

Deze startgesprekken willen we heel graag weer “live” voeren in de school, in de klas van 

uw kind. Officieel is de dag/avond die hiervoor in de schoolkalender staat donderdag 23 

september. Door de startgesprekken meer te spreiden in de week krijgen we ook meer 

spreiding van ouders in de school. De planningen voor de gesprekken zijn op dit moment 

in voorbereiding. U zult hierover meer informatie krijgen van de leerkracht(en) van uw 

kind(eren) via de Parro.  

Op maandag 13 september om 15.00 uur ontvangt u via Parro een uitnodiging om in 

te tekenen voor een startgesprek.  

Mocht een leerkracht een aparte afspraak met u willen maken, dan wordt u hierover 

apart benaderd. 

Als u meerdere kinderen heeft, kan het zijn dat de gesprekken niet op dezelfde dag 

kunnen plaats vinden door de spreiding. We proberen hier rekening mee te houden, maar 

hopen op uw begrip als het niet lukt.  

Uiteraard houden we afstand tot elkaar, ook in de gangen, en er mogen mondkapjes 

gebruikt worden. 

Het is de bedoeling om naar binnen te komen via de ingang aan de kant van de 

parkeerplaatsen. U mag het gebouw weer verlaten via de uitgangen aan het schoolplein 

bij de kleuters en bij de groepen 3-8.  

We hopen dat u allemaal weer live komt om nader kennis te maken. 
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“Kleurrijk Schaken” met groep 5 & 6 

CORONA 

De groepen 3 t/m 8 weten inmiddels de juiste kapstok en het lokaal te vinden, dus zij 

kunnen voortaan zelfstandig naar binnen komen. Dit gaat heel goed en snel. Ze mogen 

voor 8.10 uur het schoolplein op komen. De eerste bel gaat om 8.10 uur, dan gaat de deur 

open. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is? Het is de bedoeling dat uw kind om 

8.15 uur in de klas is, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  

Voor de kleuters blijven de afspraken nog hetzelfde, aangezien we het aantal ouders in 

de school nog beperken. U kunt hen nog steeds brengen en ophalen op het basketbalveld. 

Om 8.15 uur gaan ze naar binnen en om 13.15 uur komen ze naar buiten. 

Als uw kind toch te laat is of als u tijdens de schooltijd naar school wilt komen, kunt u 

gebruik maken van de ingang bij de parkeerplaatsen. Ouders blijven nog steeds buiten 

het schoolplein.  

We merken dat ouders nog steeds voorzichtig zijn met het naar school sturen/brengen 

van hun kinderen als ze verkouden zijn. Dat is heel prettig. Ook worden er kinderen bij 

verkoudheidsklachten getest of omdat de thuissituatie dit vraagt. Het is de bedoeling 

dat een kind in afwachting van de uitslag van een test thuis blijft en ook als er een 

huisgenoot is die positief getest is.  
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U kunt ons telefonisch de bijzonderheden melden via 010-4512336, niet via de Parro aan 

de leerkracht. Tot nu toe is er op onze school dit schooljaar geen groep in quarantaine 

gegaan. Dat is heel fijn! Laten we met elkaar voorzichtig blijven en preventief handelen. 

Op het moment dat er toch een groep in quarantaine moet, ontvangt u zo snel mogelijk 

bericht hierover met richtlijnen. Per situatie zullen we de mogelijkheden bekijken van 

het onderwijs op afstand (thuiswerkpakketten op papier, werkboeken, digitale codes 

voor lesprogramma’s en Teams, uitleen laptops).  

In de bijlagen vindt u een schrijven vanuit het bestuur van BLICK en informatie vanuit 

de GGD. Ook is de beslisboom toegevoegd als hulpmiddel voor de basisschool en de 

kinderopvang. 

 

 

“Kleurrijk Schaken” met 

groep 5 & 6 

 

 

 

VENTILATIE IN DE SCHOOL 

Vanuit het crisisteam en de afdeling Huisvesting van ons bestuur is onderstaande 

update gegeven over de ventilatie op onze school, niet onbelangrijk in deze tijd. 

Zoals in de media is te vernemen is de aandacht voor ventilatie, verwarming en koeling op scholen 

actueel. Vanuit de PO/VO-raad zijn er handreikingen voor gebruik van ventilatie in relatie tot het 

Coronavirus. 

Obs De Catamaran beschikt over een “natuurlijk ventilatiesysteem” gebaseerd op het 

bouwbesluit bestaande bouw (voor 2012), wat inhoudt dat er geventileerd wordt door 

gevelroosters en het openen van ramen en deuren. 

Of er voldoende wordt geventileerd kan onder andere worden afgemeten aan de hoeveelheid CO2 

in de lucht. De leerkracht heeft een CO2 meter die kan zien wanneer het CO2 gehalte gaat 

stijgen in de klas. Het doel is om het CO2 gehalte in de klas onder de norm van 1200 ppm te 
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houden. Door de roosters en/of ramen verder te openen, waardoor er meer buitenlucht in de klas 

komt, kan het CO2 gehalte worden verminderd. 

Daarnaast zullen de leerkrachten in de pauzes de lokalen luchten of spuien, door ramen, roosters 

en deuren enige tijd open te zetten.  

Dat betekent dat de temperatuur in het klaslokaal kan veranderen. Onze tip is om de kinderen 

meer kleding lagen aan te laten doen, zoals bijvoorbeeld een vestje, wat kinderen kunnen aandoen 

als het wat frisser in het klaslokaal wordt na het luchten. 

 

AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID: Zonkracht Capelle 

“Werken aan de toekomst van onze kinderen” 

Geachte ouder/verzorger, 
 
Als ouder/verzorger van uw kind op één van onze scholen is de kans erg groot dat u woonachtig 
bent in het postcodegebied 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 of 2907.  
 
Daarom ontvangt u dit bericht en bijbehorende flyer van Zonkracht Capelle. 
BLICK op onderwijs vindt het belangrijk dat al onze schoolgebouwen goed presteren op het gebied 
van duurzaamheid. Zo is onze school obs West bijvoorbeeld al van het gas af gegaan, kijken we uit 
naar nieuwe duurzame panden voor obs De Klim-op en zijn we in onderzoek naar het 
verduurzamen van andere scholen binnen onze stichting. 
 
Omdat we het ook belangrijk vinden dat ook ouders, buurtbewoners en andere Capellenaren 
kunnen participeren in duurzaamheidsprojecten hebben we als schoolbestuur onze medewerking 
verleend aan Zonkracht Capelle. Zij gaan op het dak van ons Kindcentrum Ontdekrijk een groot 
aantal zonnepanelen plaatsen, voor en door Capellenaren. Dit initiatief is niet exclusief voor 
ouders of direct omwonenden van Ontdekrijk, maar voor iedereen die in het postcodegebied 2902 
t/m 2907 woont. Het geeft deze bewoners de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van de 
zonnepanelen en als beloning daarvoor ontvangt u jaarlijks een vergoeding. Dus naast dat u een 
bijdrage levert aan de energietransitie van Capelle biedt het ook een aantrekkelijk rendement. 
 
Op dit moment zijn er nog plaatsen vrij voor deelname. Voor meer informatie en contactgegevens 
hierover verwijzen wij u naar bijgevoegde flyer van Zonkracht Capelle. 
 
Namens BLICK op onderwijs, 
 
Hedy van Harselaar 
Directeur obs De Catamaran 

 


