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          11 september 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We hebben een goede start gemaakt! Velen van u zijn ook even in de school komen kijken naar de 

klas van uw kind(eren). Het was weer even wennen voor iedereen, maar het schoolritme zit er 

weer goed in. Een enkele keer komt er nog een kind te laat. U kunt hem/haar dan komen brengen 

naar de ingang bij de parkeerplaatsen. Wij brengen uw kind dan naar de klas. 

 

De rust en structuur is in de school weer herkenbaar. De leerlingenraad is bij elkaar gekomen om 

hierover te praten. We hebben het, ook met het team, gehad over het buitenspelen. U leest hier 

meer over in deze Flessenpost. 

 

Inmiddels heeft elk gezin ook de jaarkalender ontvangen. Hierop staan alle relevante data. In de 

Flessenpost worden soms nog extra activiteiten door gegeven (zie ook de agenda op de volgende 

pagina). U kunt deze dan zelf op de jaarkalender erbij zetten. Zo kunt u er de jaarvergadering 

van de OR aan toevoegen op woensdagavond 19 oktober. Meer informatie leest u verderop. 

 

We hopen u allemaal te zien op de algemene informatie-en kennismakingsavond van dinsdag 13 

september. De tijden vindt u terug in de agenda op de volgende bladzijde. Zoals eerder gemeld 

is dit echt een avond voor u als ouder(s)/verzorger(s), niet voor de kinderen. We stellen het op 

prijs als u vooraf een zelftest wilt doen, aangezien we toch met veel volwassenen bij elkaar 

zitten. De zelftesten kunt u op school ophalen of mee laten nemen door uw kind(eren). 

 

Heeft u erg in de BLICK-studiedag op woensdag 5 oktober? Dit is “De Dag van de Leraar”, een 

vrije dag voor de leerlingen en een feestelijke studiedag voor alle collega’s van ons BLICK-

bestuur. Het wordt een afwisselende dag, die start in het Isalatheater met o.a. medewerking van 

Trijntje Oosterhuis en haar project “Zingen met zelfvertrouwen”. Mogelijk hebben we hiervoor 

de medewerking nodig van leerlingen van groep 6 en 7. Ik zal hierover met de betreffende 

ouders contact opnemen. Het thema van 5 oktober is “Oog voor elkaar” in relatie tot 

Burgerschap, een mooi sociaal thema, passend bij onze school en het openbaar onderwijs. 

 

Er is ook weer nieuws over personeel en de BSN-activiteiten zijn weer begonnen. Het was een 

succesvolle start, zoals u kunt lezen en zien.  

 

Weer veel leesplezier gewenst en graag tot dinsdagavond! 

 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 
Dinsdag 13 september 2022 Algemene informatie- en kennismakingsavond 

voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten 

van alle groepen: 

- 19.00 – 19.45 uur : groepen 1-4 

- 20.00 – 20.45 uur : groepen 5-8 

Maandag 3 oktober 2022 

t/m vrijdag 21 oktober 2022 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2022  

“Gi-ga-groen” over de natuur. 

Afsluiting donderdag 20 oktober 2022. 

Woensdag 5 oktober 2022 Studiedag van alle BLICK-scholen: “De Dag van 

de Leraar”. Alle leerlingen zijn vrij. 

Woensdag 19 oktober 2022 Jaarvergadering Ouderraad in de avond 

(uitnodiging en tijden volgen nog). 

Maandag 24 oktober 2022 

t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Herfstvakantie 

Maandag 31oktober 2022 Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

 

PERSONEEL 

In de afgelopen periode heeft juf Diana weer van het reizen kunnen genieten. Hoewel ze 

haar werk op onze school met veel liefde doet, heeft ze ervoor gekozen om vanaf 1 

januari 2023 haar droomreizen waar te maken. Ze zal dan stoppen met haar 

gewaardeerde takenpakket op onze school. We gunnen het haar natuurlijk om in goede 

gezondheid verre reizen te maken, maar zullen haar ook enorm missen. Uiteraard zullen 

we haar een onvergetelijk afscheid bezorgen. Wij gaan ondertussen op zoek naar een 

nieuwe “Juf Diana”. 

In groep 3 zou juf Rachel de ondersteuning gaan verzorgen als onderwijs-assistente. 

Helaas is dit door omstandigheden niet mogelijk. Gelukkig kan meester Humphrey wel 

komen en zelfs meteen vanaf maandag 12 september, in ieder geval voor de komende 4 

weken. Hij zal eerst in de groep meedraaien, zodat de kinderen en hij elkaar een beetje 

leren kennen. Samen met juf Bianca en juf Caroline gaat hij afspraken maken over zijn 

ondersteuning in de groep. 

Zoals u weet hebben we een aantal zeer ervaren leerkrachten op onze school. We 

hebben ook 2 jubilarissen:  
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❖ Juf Anouk was op 18 juli 25 jaar werkzaam voor ons openbaar bestuur. Eerder 

vierde ze al dat ze 25 jaar in het onderwijs werkte. 

❖ Juf Jacqueline viert op 29 september op één dag haar 25 jarige jubileum als juf 

èn als juf bij ons openbaar onderwijs. Ze heeft al die jaren voor ons bestuur 

gewerkt. 

Uiteraard zullen er bloemen en 

cadeautjes zijn en we maken er 

een gezellig teamuitje van. Dat 

verdienen juf Anouk en juf 

Jacqueline.  

 

Dank jullie wel & van harte gefeliciteerd !! 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

SAVE THE DATE : WOENSDAGAVOND 19 OKTOBER 2022 

Jaarvergadering van de Ouderraad 

voor alle ouder(s)/verzorger(s) van obs De Catamaran 

Tijden en meer informatie volgt.  

Graag tot dan! 

Binnenkort zal de nieuwe Ouderraad zich aan u voorstellen en u uitnodigen voor hun 

jaarvergadering. De Ouderraad heeft veel leuke plannen voor de kinderen en zoekt 

hierbij nog hulp van 2 nieuwe ouders. Iets voor u? Laat het weten! 

RUST IN EN OM DE SCHOOL 

Iedereen draagt zijn/haar steentje bij aan de rust in de school. Er moeten nog een paar 

puntjes op de i. Hierover hebben we in de leerlingenraad gepraat en zij gaan hierbij 

helpen. Binnenkort gaan ze zich in alle groepen voorstellen en dan zullen ze dit ook 

vertellen. 
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Om de school, met name op het schoolplein, hebben we wel veel last van onnodige herrie. 

Natuurlijk is er meer geluid als kinderen buiten spelen, maar de groepen aan het 

schoolplein hebben hier veel last van. Het gaat ook harder dan nodig; er wordt veel 

gegild. Helaas krijgen we ook klachten uit de buurt over geluidsoverlast. We hebben 

hierover in het teamoverleg gesproken en ook met de leerlingenraad. Meester Anton zal 

de komende week een oranje streep verven op het schoolplein voor de lokalen van groep 

5 en 8 (van het kleuterlokaal tot de kinderopvang). Het is de bedoeling dat de kinderen 

dit deel van het schoolplein niet gebruiken tijdens het buitenspelen. Er blijft meer dan 

genoeg speelruimte over. Dit zal ook worden besproken met Het Baken, de kinderopvang 

BSO De Catamaran en de peuterspeelzaal Peutererf. Ook aan u willen we vragen om, als 

u uw kind komt ophalen, aan de andere kant van de oranje streep te blijven. Dit helpt 

ook bij het overzicht bij het naar huis gaan. 

Na schooltijd is het de bedoeling dat het schoolplein leeg is voor de kinderen van de 

naschoolse opvang. De hekken gaan dan ook dicht, niet op slot (vanwege de vluchtroute). 

EEN GESLAAGDE START VAN DE BSN-ACTIVITEITEN 

Op maandag 5 september is de eerste BSN-

activiteit van dit schooljaar weer van start 

gegaan.  

 

Een groep leerlingen uit groep 3 en 4 doet 

mee met de BSN-activiteit 

‘Machinebouwers’, verzorgd door W&T Play. 

Tijdens deze Lego® cursus leren de 

kinderen van alles over wetenschap en 

techniek door het bouwen van 

gemotoriseerde LEGO® modellen.  

 

De les begint met een korte uitleg over een 

wetenschappelijk of technisch principe. 

Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag 

met technisch LEGO® om een echt 

werkende machine te bouwen. De kinderen 

bouwen elke week een nieuw model.   

 

Zoals u op de foto kunt zien, wordt er serieus en hard door de kinderen gewerkt.  

 

 


