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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke herfstvakantie. Gelukkig hebben we nog van 

een aantal mooie dagen kunnen genieten. Gisteren hebben onze kleuters ook een 

fantastische herfstwandeling gemaakt. 

 

Ook voor dit schooljaar hebben wij ons weer opgegeven voor het EU-fruit. Het is altijd 

afwachten of een school hiervoor ingeloot wordt, gezien het aantal aanmeldingen. We 

hebben goed nieuws: vanaf 11 november zullen we weer 3 dagen per week heerlijk, vers 

fruit ontvangen. Dit duurt tot 17 april 2020. We zijn hier erg blij mee en zullen uw hulp 

nodig hebben om te zorgen dat het steeds weer bij de kinderen in de groep terecht 

komt. 

 

Bij deze willen we ook om uw medewerking vragen ten aanzien van het hondenverbod op 

het schoolplein. Het is niet de bedoeling dat honden op het schoolplein komen. Ook willen 

we u dringend vragen om op de stoep en het schoolplein af te stappen en niet te fietsen. 

Voor de vakantie is helaas één van onze leerlingen geraakt door een fietser op het 

schoolplein. 

 

Binnenkort komt juf Liza van het Jeugdtheaterhuis weer kennis maken in de groepen 5 

t/m 8. Zij komt vertellen over de Schooltoneelclub die weer gaat starten, samen met 

Het Baken. Ook komt ze vertellen over de voorstelling van BEER in het Isala Theater. 

Hiervoor zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van beide scholen uitgenodigd. De  

scholen zullen de kosten van de benodigde bussen dragen, zodat we op 3 december a.s. 

van deze voorstelling kunnen genieten. Die dag zal er voor onze groepen 5 t/m 8 een 

continurooster zijn tot 13.45 uur. U kunt de lunch meegeven naar school. 

 

Kortom: er staat weer heel wat te gebeuren in de komende maanden. De voorbereidingen 

voor Sinterklaas zijn in volle gang. Lees maar verder in deze Flessenpost. 

 

Namens het gehele team,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Maandag 21-10-2019 t/m 

vrijdag 25-10-2019 

Herfstvakantie 

Eerste week na de 

herfstvakantie 

Luizencontrole 

Woensdag 27-11-2019 Pietenochtend 

Dinsdag 03-12-2019 Voorstelling “BEER” van het Jeugdtheaterhuis in het 

Isalatheater voor de groepen 5-8. Continurooster 

tot 13.45 uur voor groep 5-8, lunchen op school. 

Donderdag 05-12-2019 Sinterklaasfeest 

Continurooster tot 13.15 uur voor alle groepen. 

Donderdag 19-12-2019 Kerstviering ’s avonds 

Alleen de ochtend is er school van 8.15 – 11.45 uur. 

Vrijdag 20-12-2019 Continurooster tot 13.15 uur voor alle groepen. 

Maandag 23-12-2019 t/m 

vrijdag 03-01-2020 

Kerstvakantie 

 

 

STAKINGSDAG OP WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019 
 

In de Flessenpost van 17 oktober hebben we al aangegeven dat onze school 

mogelijk zal sluiten op de stakingsdag van woensdag 6 november, zodat u 

eventueel al na kon denken over de opvang van uw kind(eren). 

 

Onze school is inderdaad gesloten vanwege de staking. Ons bestuur van BLICK 

ondersteunt deze actie door de salarissen van de stakende leerkrachten door te 

betalen. Al onze BLICK-scholen zullen gesloten zijn. De werkdruk, maar zeker 

ook het lerarentekort zijn redenen om aandacht voor ons onderwijs te vragen. 

U ontvangt hierover binnenkort nog een aparte brief van onze bestuurder. 

 

Zoals eerder gezegd is staken een vervelend middel, omdat u en uw kind(eren) 

hier last van hebben. We hopen op uw begrip in deze te mogen rekenen en dat u 

de opvang van uw kind(eren) kunt regelen.  

KindeRdam laat weten dat zij een klein aantal plaatsen beschikbaar heeft (tegen 

betaling). Hierover kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen. Hun gegevens 

vindt u op de site. 
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VOORBEREIDINGEN VOOR HET SINTERKLAASFEEST 

 
Hulpouders gevraagd voor het versieren van de school 

op vrijdag 15 november 2019 

 

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in ons land en het zou 

fantastisch zijn als onze school dan al in de 5-decemberstemming is gebracht. 

Op vrijdag 15 november kunt u de Ouderraad hierbij helpen vanaf ’s morgens 

08.15 uur. In principe hebben ze hier de hele ochtend voor ingepland met, indien 

nodig, een uitloop in de middag. Hoe meer handen, hoe fijner. U bent van harte 

welkom, ook als u maar een uurtje tijd heeft op die dag. Wij zorgen voor iets 

lekkers bij de koffie / thee. Bij de klassen komt een intekenlijst te hangen, 

waarop u uw naam kunt invullen als u (even) komt helpen. 

 

 

 
 

 

Hulpouders gevraagd voor de Pietenochtend op woensdag 27 november 2019 

voor de groepen 1 t/m 4 

 

Op deze ochtend hebben we hulpouders nodig die een groepje kinderen willen 

begeleiden. Ook hiervoor hangen de intekenlijsten bij de klassen van de groepen 

1 t/m 4. 
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BEWEGINGSONDERWIJS ; ZELFVERDEDIGING 
 

Op dit moment zijn we bezig om de laatste zaken te regelen rondom een aantal 

lessen zelfverdediging voor alle groepen 2 t/m 8 tot aan de kerstvakantie.  

Via een ouder van onze school zijn we in contact gekomen met Krishna Gopal, die 

deze lessenserie voor ons zal verzorgen in de speelzaal. De leerkracht zal bij 

deze lessen aanwezig zijn, zodat zij op andere momenten van de week hiermee 

verder kan met de kinderen. Op deze manier willen we de kinderen laten bewegen 

en hun brede ontwikkeling stimuleren. 

 

 

 
 

*Geweld eindigt waar respect begint.* (copyright 1990) 
 

Leeftijd 4 -12 jaar. 

 
Voor het ontwikkelen van: 

Weerbaarheid, omgaan met anderen, samenwerken, voor zichzelf opkomen, 
omgaan met waarden en normen. 

 
 

 


