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         12 februari 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Terwijl de storm om de school raast, heeft meester Anton de nieuwe, stijlvolle 

gordijnen opgehangen rondom het podium. We zijn hier heel erg blij mee. 

 

Tijdens onze kerstviering heeft u mogelijk het nieuwe promotiefilmpje van onze school 

gezien. Dit is nu ook te zien op onze website. Echt een aanrader! 

In het kader van de PR zijn er ook nieuwe folders over onze school gemaakt. Deze zit 

voorin de ontwikkelingsmap die vrijdag met uw kind(eren) mee naar huis komt. In deze 

Flessenpost leest u meer over de ontwikkelingsmap en de oudergesprekken. 

 

Helaas is de samenstelling van de hulpouders van de Bibliotheek Op School weer 

gewijzigd en komen we zeker 1 biebouder en eigenlijk 2 biebouders tekort. Dit mogen 

natuurlijk ook opa’s en/of oma’s zijn. Aanmelden kan via de directie. 

 

Graag hebben we ook nog hulp bij de kleutergroepen. We komen nog enkele  

computerouders tekort. Zij kunnen na een uitleg in kleine groepjes gaan werken met de 

iPads en de software van Kleuterplein, waarmee taal/woordenschat en rekenen geoefend 

worden op het niveau van een kind. Natuurlijk zijn hier opa’s en/of oma’s ook van harte 

welkom! 

 

Het team heeft afgelopen vrijdag tijdens de studiedag weer veel tips gekregen om onze 

lessen en interactieve instructie nog verder te verbeteren. We gaan er meteen mee aan 

de gang! 

 

Ook is er nieuws van Sportief Capelle toegevoegd met activiteiten in de 

voorjaarsvakantie. Misschien iets voor uw kind(eren)? 

 

Er is weer genoeg te melden o.a. over personeel en het goede doel van de Plusklas, dus 

veel leesplezier!  

 

Namens het gehele team,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 
Vrijdag 14 februari 2020 Rapport mee naar huis (groep 3-8) 

Valentijnsdag 

Dinsdag 18 februari 2020 Eindadviesgesprekken groep 8 

Donderdag 20 februari 2020 Rapportgesprekken groepen 3-7 (middag en avond) 

Maandag 24 februari t/m 

vrijdag 28 februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart 2020 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

Luizencontrole 

Maandag 9 maart 2020 Start Project KUNST in de hele school 

Maandag 16 maart 2020 Studiedag BLICK voor alle personeelsleden van ons 

bestuur 

Dinsdag 17 maart 2020 Roostervrije dag, kinderen zijn vrij 

Woensdag 25 maart 2020 AFSLUITING Project KUNST met inloop voor alle 

ouders in alle groepen van 11.30 uur tot 12.00 

uur. 

Woensdag 8 april 2020 Paasontbijt voor alle groepen 

Schoolvoetbal voor de groepen 7-8 

Donderdag 9 april 2020 Studiedag team obs De Catamaran, kinderen zijn 

vrij 

Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag, school is gesloten 

Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag, school is gesloten 

Dinsdag 14 april 2020 Roostervrije dag, kinderen zijn vrij  

Woensdag 15 april 2020 t/m 

vrijdag 17 april 2020 

Eindtoets groep 8 

Woensdag 15 april 2020 Schoolvoetbal groep 5-6 

Woensdag 22 april 2020 Schoolvoetbal groep 3-4 

Vrijdag 24 april 2020 KONINGSSPELEN, kinderen zijn ’s middags vrij, 

dus na 11.45 uur 

Maandag 27 april 2020 t/m 

vrijdag 8 mei 2020 

Meivakantie 

 

 

 

 

 



3 
 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2019/2020 nr. 11 

 

PERSONEEL 

 
Hoog tijd om u weer een update te geven van de personele bezetting van onze school.  

 

Voor de voorjaarsvakantie breidt juf Vanessa haar werkzaamheden verder uit in groep 

1C. Gelukkig gaat het steeds beter met haar elleboog. Hierdoor zal juf Ria op de 

vrijdagen voor de voorjaarsvakantie weer voor groep 1/2A staan.  

Op maandag is juf Nienke in groep 1C.  

Na de voorjaarsvakantie zal juf Vanessa weer naast juf Nienke voor groep 1C staan. 

Juf Nienke zal in de komende periode ook regelmatig te vinden zijn in de groep 3 en 4. 

 

Helaas verloopt het herstel van juf Imara nog erg wisselend vanwege darmproblemen. 

Zij staat op donderdag en vrijdag in groep 6 naast juf Sanne. Als dit niet lukt, proberen 

we steeds de vervanging te regelen via het Flexteam van ons bestuur. 

 

Zoals u weet neemt juf Leonie afscheid van onze school per 1 maart. Op woensdag 19 

februari sluit ze dit af met een gezellige dag in haar groep. De meeste ouders zal ze nog 

zien tijdens de oudergesprekken. 

Juf Ria gaat de dagen van juf Leonie overnemen en haar taken binnen onze school 

uitbreiden naar groep 4 op maandag en op dinsdag en woensdag in groep 5.  Na de 

voorjaarsvakantie gaat juf Ria weer terug naar groep 1/2A bij juf Jacqueline op 

donderdag en vrijdag. 

 

Samen met de kinderen genieten we op school allemaal van de extra vitaminen van het 

EU-schoolfruit. We doen ons best om de weerstand zo hoog mogelijk te houden. Tot nu 

toe is het gelukt om steeds alle afwezigheid van leerkrachten op te lossen en we hopen 

dat we niet de beslissing hoeven te nemen om kinderen thuis te moeten laten blijven. 

 

 

ONTWIKKELINGSMAP & OUDERGESPREKKEN 
 

Vanaf groep 2 krijgt ieder kind een map mee naar huis, waar zijn/haar rapporten in 

zitten. We noemen deze map de ontwikkelingsmap, omdat deze de ontwikkeling van een 

kind laat zien door de jaren heen dat ze op onze school zitten. 
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Voorin deze ontwikkelingsmap vindt u een nieuwe brief ter informatie, gevolgd door een 

toelichting. Hierin vindt u alle relevante informatie over de inhoud van de 

ontwikkelingsmap en de oudergesprekken.  

 

Elk schooljaar wordt er ook een werkje van uw kind aan de ontwikkelingsmap 

toegevoegd. 

 

Nieuw is het fotoverzamelblad. Hierop kunt u bij elk schooljaar de namen van de 

leerkracht(en) invullen en een leuke foto van uw kind toevoegen. Zo ontstaat een 

fotogalerij van de basisschooltijd van uw kind. 

 

Vanaf groep 2 starten we met schriftelijke verslagen in de vorm van rapporten die in de 

ontwikkelingsmap komen. In groep 1 is er geen schriftelijke rapportage. Uiteraard 

worden er wel oudergesprekken gevoerd in groep 1, zoals het uitgebreide 

kennismakingsgesprek 4 tot 6 weken na de start op school. Door de verschillende 

instroommomenten van kleuters op hun vierde verjaardag vinden de gesprekken ook op 

verschillende momenten plaats.   

 

Dit schooljaar komt de ontwikkelingsmap van groep 2 voor het eerst mee op vrijdag 6 

maart. De bijbehorende gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 maart na schooltijd en 

in de avond. 

 

De oudergesprekken van de kinderen van groep 1 A en 1 B zijn op dinsdag 7 april na 

schooltijd. De oudergesprekken van een aantal kinderen van groep 1C worden eerder 

gevoerd. Dit komt, omdat juf Ria op dit moment het meest complete beeld heeft van die 

kinderen. Zoals eerder aangegeven gaat zij na de voorjaarsvakantie weg uit groep 1C. 

Hierdoor is het logisch dat zij een groot deel van de oudergesprekken van groep 1C toch 

voor de voorjaarsvakantie voert. De betreffende ouders van groep 1C hebben hier 

aparte informatie over gekregen. 

 

DRINGEND VERZOEK TSO / OVERBLIJF : een gezonde lunch! 
 

De medewerkers van de TSO / overblijf merken dat er steeds meer zoetigheid 

meegegeven wordt voor tussen de middag, soms zelfs in plaats van een boterham. 

Hoewel we geen officieel gezonde school zijn, willen we u toch vragen om gezond eten 

mee te geven voor tussen de middag, waar kinderen weer goede energie uit kunnen halen 

voor het middagprogramma.  

Mede namens de TSO, hartelijk dank voor uw medewerking in deze! 
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HET PROJECT VAN DE PLUSKLAS: inzameling voor Australië! 

 
Onze kinderen van de Plusklas gaan voor hun project geld inzamelen voor Australië dat 

enorme schade heeft geleden door de bosbranden. Mens en dier hebben hier veel last 

van. De kinderen van de Plusklas hebben allerlei voorbereidingen gedaan en plannen 

gemaakt. Ze hebben uw hulp nodig! 

Op donderdag, vrijdag en maandag a.s. staan ze na schooltijd met een tafeltje buiten. 

Hierop staat een pot, waarin u een bijdrage kunt doen. Ook kunt u lege flessen bij hun 

achter laten, die zij gaan inleveren bij de MCD. Het geld hiervan gaat ook in de pot. 

Alles wat ze ophalen nemen ze dan op dinsdag mee naar hun Plusklas. Samen met hun 

Plusklasjuf gaan ze het dan storten op de hulprekening voor Australië. 

Uw bijdrage en/of lege flessen zijn van harte welkom. 

Namens de kinderen van de Plusklas: alvast bedankt! 

 
Hier is weer zover! Ben jij tussen de 8 en de 12 jaar? Zit je op de basisschool en hou je van 
voetballen? Dan is dit voor jou! De landelijke Cruyff kampioenschappen komen er weer aan en jij 
kunt er aan mee doen! Tussen 16 en 26 maart zijn weer de voorrondes in de wijken. En 1 april is de 
finale van Capelle!  
Zowel jongens als meiden zijn van harte welkom om mee te doen. We spelen 6 tegen 6 en je mag 
maximaal 2 wissels hebben. Schrijf je z.s.m. in met je team. Er kunnen maximaal 5 teams meedoen 
per wijk. Dus VOL=VOL. Hoe schrijf jij je in? 
Het inschrijfformulier kun je inleveren tijdens de wijksport bij de sportbuurtmedewerkers of mail 
naar info@sportiefcapelle.nl. Er is een inschrijfformulier aanwezig bij het sport en fundorp die je kan 
meenemen. Schrijf je in en dan zijn wij jou in de voorrondes! 
Wanneer? 
Maandag 16 maart: Schollevaar trapveld Louvre 15.30-16.30 uur 
Maandag 16 maart: ’s Gravenland/Capelle West Cruyff Court 15.30-16.30 uur 
Dinsdag 17 maart: Middelwatering: trapveld wiekslag 15.30-16.30 uur 
Donderdag 19 maart: Oostgaarde: Cruyff Court hoeken 15.30-16.30 uur 
Vrijdag 20 maart: Schenkel trapveld bongerd 15.30-16.30 uur 
Donderdag 26 maart: Fascinatio fluisterkooi Solislaan 15.30-16.30 uur 
 
Met vriendelijke groet,  
Sonny Seip, Sport & Beweegcoach (aanwezig op ma, di, wo,do en vr) 
Hollandsch Diep 63 (4e etage) 2904 EP Capelle aan den IJssel 
Postbus 159 2900 AD Capelle aan den IJssel T: 010 258 87 87 E: s.seip@sportiefcapelle.nl 

www.sportiefcapelle.nl  

mailto:info@sportiefcapelle.nl
mailto:s.seip@sportiefcapelle.nl
http://www.sportiefcapelle.nl/
https://www.facebook.com/SportiefCapelle/
https://twitter.com/SportiefCapelle
https://www.youtube.com/user/Sportiefcapelle
https://www.instagram.com/sportiefcapelle/

