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          01 oktober 2021 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het was heel fijn om velen van u weer in de school te zien vorige week voor de 

startgesprekken. Dat was lang geleden. Het team heeft de gesprekken als heel prettig 

ervaren. We hopen dat dit wederzijds is. 

Nog niet alle ontwikkelingsmappen zijn terug op school. Wilt u deze door uw kind(eren) 

mee terug laten nemen? 

 

Ten aanzien van de versoepelingen zijn wij nog voorzichtig. We zijn blij dat er tot nu toe 

geen positief besmette personen in de school zijn geconstateerd, waar het onderwijs op 

de een of andere manier hinder van ondervindt. Voorlopig veranderen we niets aan de 

afspraken. Wel zullen we met de MR bekijken wat eventuele stappen kunnen zijn, als 

alles goed verloopt in het najaar. 

 

Bij deze willen we de leerlingen van het IJsselcollege bedanken, die vanuit hun 

studiekeuze deze week het schoolplein weer netjes hebben gemaakt, het onkruid 

hebben weggehaald en het groen weer netjes hebben gemaakt. Super is dat er inmiddels 

een leerling en een ouder zijn die van ons kleine tuintje een schooltuin willen maken! 

Binnenkort verzorgen er ook nog leerlingen van het IJsselcollege een controle van de 

fietsverlichting van groep 8 leerlingen, vanuit hun technische studierichting. 

 

In deze Flessenpost leest u weer veel informatie, onder andere ook over ons eerste 

project gekoppeld aan de Kinderboekenweek over “Wat wil ik worden….” Leuk als u ons 

hierbij wilt helpen. Ook is er weer nieuws over de BSN-activiteiten en het 

Jeugdtheaterhuis. 

 

Binnenkort krijgt u ook meer informatie over de jaarvergadering van de Ouderraad. 

Deze is op woensdag(avond) 13 oktober 2021. 

 

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:  

Let op de blauwe regels, deze data staan niet in de jaarkalender. 

 
Maandag 4 oktober 2021 Tentoonstelling bij de ramen van het speellokaal 

van de BSN-activiteit “Teken Jip, schilder 

Nijntje” 

Dinsdag 5 oktober 2021 MR-vergadering 

Woensdag 6 oktober 2021 

t/m zondag 17 oktober 2021 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2021  

“Worden wat je wil” 

Woensdag 6 oktober 2021 Opening : de leerkrachten ontvangen de kinderen  

verkleed op het schoolplein. Welk beroep hebben 

ze? 

Donderdag 14 oktober 2021 Afsluiting : de kinderen mogen verkleed komen! 

Woensdag 13 oktober 2021 Jaarvergadering Ouderraad 

Informatie volgt. 

Maandag 18 oktober 2021  

t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober 2021 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

Woensdag 10 november 2021 Wintercross groep 3-8 

Dinsdag 16 november 2021 MR-vergadering 

Woensdag 24 en donderdag 25 

november 2021 

Studiedagen van het team 

Alle leerlingen zijn vrij ! 

Woensdag 1 december 2021 Pietendag 

Vrijdag 3 december 2021 Sinterklaasfeest 

Donderdag 23 december 2021 Kerstviering ’s-avonds 

Vrijdag 24 december 2021 Leerlingvrije dag: alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 27 december 2021 

t/m vrijdag 7 januari 2022 

Kerstvakantie 

Maandag 10 januari 2022 Eerste schooldag na de kerstvakantie en van 

2022. 
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BSN-activiteiten en het Jeugdtheaterhuis 
 

De derde BSN-activiteit is gestart: 

“Sprookjeskunst” voor de groepen 3 

en 4. Het was een groot succes.  

 

De kleuters verzorgen op 4 oktober 

een tentoonstelling van hun lessen 

“Teken Jip, schilder Nijntje” bij de 

ramen van het speellokaal, zodat 

iedereen hiervan kan genieten.  

 

Ondertussen steken de leerlingen 

van het “Kleurrijk schaken” ook hun 

klasgenoten aan van groep 5 en 6 en 

zien we overal schaakborden staan. 

 

Na de herfstvakantie gaat het 

Jeugdtheaterhuis voor groep 1 t/m 

8 theaterlessen verzorgen onder 

schooltijd.  

 

Gedurende 4 lessen wordt toegewerkt naar een 

voorstelling in de week voor de kerstvakantie met als 

thema “Feest”. We houden u op de hoogte. 

 

 

WE KRIJGEN WEER SCHOOLFRUIT !  
 

Vanuit het Europese programma “School, fruit en 

groente” zijn we weer ingeloot. Vanaf 15 november 

ontvangen we weer 3 dagen per week fruit/groente voor 

alle kinderen van de school. Super leuk en super gezond! 

U kunt dan iets minder meegeven naar school. 
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SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN ALS TEAM 
 

Op maandag 27 september hebben we een succesvolle studiedag gehad met alle BLICK-

scholen. Het was de bedoeling om alle BLICK-collega’s te ontmoeten op ons IJsselcollege 

aan de Pelikaanweg. Uit voorzorg hebben we echter allemaal een studiedag gehad op 

onze eigen school. Het grootste gedeelte van de dag zijn we bezig geweest met ons 

onderwijs. De doorgaande lijn van het didactisch handelen, het geven van de goede les, 

is weer helemaal met elkaar besproken en nog verder uitgewerkt. Ook zijn we verder 

gegaan met het verbeteren van Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben 

de dag afgesloten met een Escapegame. Fantastisch om met elkaar deze uitdaging aan 

te gaan. Ik kan u zeggen, dat we erg fanatieke collega’s hebben! 

 

CONTROLE DOOR HANDHAVING 
 

Op onze studiedag was in de ochtend Handhaving actief aan het controleren voor de 

school. Zij hebben diverse boetes uitgedeeld aan personen die hun auto verkeerd 

geparkeerd hadden. Wilt u hierop letten? Natuurlijk vanwege veiligheid voor onze 

leerlingen, maar ook ter voorkoming van boetes. Ze hebben aangegeven dat de tijd van 

waarschuwingen voorbij is. 

 

PROJECT 1 : DE KINDERBOEKENWEEK “Worden wat je wilt….” 
 

Beroepen staan centraal tijdens ons eerste project. We zouden het fantastisch vinden 

als er in elke groep vaders, moeders, opa’s, oma’s, grote broers of zussen zijn die iets 

willen komen vertellen over hun beroep. De kinderen zullen aan uw lippen hangen en ieder 

kind is natuurlijk heel erg trots als u in haar/zijn klas wilt komen. 

U kunt het doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren) als u of iemand uit uw 

familie / kennissenkring het leuk vindt om iets op school te vertellen over zijn/haar 

beroep.  

Natuurlijk mogen kinderen ook van alles mee naar school nemen voor op de thematafels. 
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Natuurlijk is er ook veel aandacht voor lezen, voorlezen en boeken in de 

Kinderboekenweek. In diverse klassen worden voorleeswedstrijden gehouden. Door de 

winnaars van de hogere groepen wordt er ook voorgelezen op het podium en de winnaar 

van groep 7 en 8 mag meedoen met de wedstrijd van de Nationale Voorleesdagen in 

2022. Ook komen er leerlingen van het IJsselcollege bij de kleuters voorlezen. 

 

Opening woensdag 6 oktober 

De leerkrachten zullen met elkaar het project verkleed openen op woensdag 6 oktober. 

Er zal een foto gemaakt worden, waar een wedstrijd aan verbonden is: “Ra, ra, welke 

beroepen zie je hier?” Natuurlijk worden er ook prijzen uitgereikt. 

 

Afsluiting donderdag 14 oktober 

Op de afsluitingsdag mogen kinderen verkleed komen en gaan wij raden welk beroep ze 

uitoefenen. 

 

Er is een leuke boekenactie bij de Bruna. Misschien vindt u het leuk om hier gebruik van 

te maken en hiermee de school te helpen bij het aanschaffen van leuke kinderboeken. 

Als u namelijk de aanschafbon op school inlevert, kan de school voor 20% van de waarde 

boeken uitkiezen. 

 
Zo werkt het 

• Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het 
bonnetje in op school. 

• De school verzamelt al deze kassabonnen. 

• De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een Bruna-
winkel. 

• De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en 
overhandigt een waardebon. 

• De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken 
uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn in geleverd. 

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
Doe ook mee, samen maken we van lezen een feestje! 

 

 

Misschien kunt u zich nog herinneren, dat we als school de grootste respons van alle 

BLICK-scholen hadden van u als ouders voor het invullen van de 

oudertevredenheidspeiling. Hiermee hebben we 200 euro aan boekengeld gewonnen. Alle 

leerkrachten gaan op zoek naar leuke voorleesboeken voor in de klas, zodat alle kinderen 

hiervan kunnen genieten (en wij ook). 
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KOM OP TIJD 
 

Heel regelmatig komen er kinderen te laat. Soms zijn dit kinderen die zelfstandig naar 

school komen, soms kinderen die gebracht worden. De deuren gaan om 8.10 uur open en 

om 8.15 uur is het de bedoeling dat de kinderen in de klas zijn, in ieder geval bij groep 

3-8. Wilt u hier erg in houden?  

Het is voor een kind echt heel vervelend om binnen te komen als de klas al begonnen is, 

naast het feit dat het de start van de dag verstoort. 

Bij te laat komen is het de bedoeling om aan te bellen bij de ingang bij de 

parkeerplaatsen. Zo houden we zicht op iedereen die in en uit de school gaat. 

Te laat komen wordt, net als absentie, geregistreerd in onze administratie. 

 

OVERLAST GANZEN 
 

Rondom de school en ook op andere plaatsen in de wijk is er overlast door ganzenpoep op 

de stoepen. De kinderen moeten hier ook regelmatig doorheen. We hebben de afgelopen 

periode regelmatig contact gehad hierover met de gemeente. Zij kennen dit probleem en 

komen regelmatig (extra) schoonmaken. Ze lieten echter weten, dat het voeren van de 

ganzen dit probleem in stand houdt. Mogelijk kunt u hier alert op zijn. 

 

 

TENSLOTTE: NIEUWS OVER DE OPEN DAG VAN HET 

KINDERLAB OP WOENSDAG 27 OKTOBER 2021 
 
Open Dag 
Om weer in verbinding te komen met elkaar na een 
periode waarin heel veel niet mogelijk was hebben 
wij op woensdag 27 oktober 2021 de eerste 
KinderLab Open Dag in Schollevaar (Louvre 1).  

Kinderen en ouders kunnen die middag inlopen en 
kennis maken met het KinderLab. Op deze dag staan 
verschillende activiteiten gepland voor de kinderen. 
Er is van alles te doen! Zoals een muziekspeeltuin 
voor de kleintjes, een springkussen, een schminker 
en je kunt verschillende workshops volgen. 
Er zullen kraampjes zijn van onder andere Welzijn 
Capelle/het KinderLab, het CJG, Sportief Capelle en 
de Bibliotheek. 

 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 03 

 
 

7 
 

KinderLab 
Het KinderLab is meer dan een activiteitenplek, het KinderLab is een plek waar we elkaar ontmoeten. 
We zien elkaar, horen elkaar en dragen hart voor elkaar.  
We willen deze middag relaties verstevigen en laten zien wie wij zijn, wat wij doen en waartoe wij 
willen bijdragen. Op deze manier hopen wij goed zichtbaar te zijn voor oude bekende en nieuwe 
kinderen en hun ouders. Een mooi moment om weer met elkaar in contact te komen en ons met 
elkaar te verbinden. 

Aanmelden en kosten 
De Open Dag is van 13:00 uur tot 16:00 uur. Van te voren aanmelden is niet nodig en het is geheel 
gratis. Komen jullie ook langs? Er zal koffie en thee klaar staan! 

Met vriendelijke groet, 
 
Cheyenne Pattikawa 
Sociaal Werker KinderLab Schollevaar 
Louvre 1, 2907 WD Capelle aan den IJssel 
06 52 41 62 66 
Werkdagen: ma - woe - do 
 

 
 
Bekijk ons YouTube Kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=vuRgx2-pWUo 
Ons aanbod vind je hier: Stichting Welzijn Capelle KinderLabs 
Volg ons op: 
Facebook:  https://www.facebook.com/KinderLabCapelle/  
Instagram: https://www.instagram.com/kinderlabcapelle/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuRgx2-pWUo
https://www.welzijncapelle.nu/kinderlabs
https://www.facebook.com/KinderLabCapelle/
https://www.instagram.com/kinderlabcapelle/

