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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vorige week maandag is er een drukke filmdag geweest in de school. Het conceptfilmpje
is klaar. Het ziet er goed uit! Een aantal zaken moet nog nader bekeken worden, zoals de
AVG-privacy, maar daarna zal het filmpje op onze website te zien zijn. Iedereen
hartelijk dank voor de medewerking.
Vorige week hebben we 20 nieuwe Chromebooks binnen gekregen om het onderwijs te
ondersteunen in met name de groepen 4 en 5. Dit is een uitbreiding op de laptops en de
iPads die we al hadden. Iedereen is hier heel blij mee.
Vanwege de opslag van al deze devices in karren hebben we meer ruimte nodig. Hierdoor
is de blauwe papiercontainer definitief verplaatst naar buiten, achter het afgesloten
hek bij de kleuters. Het oud papier levert geld op voor de Ouderraad en dus voor de
kinderen. U kunt nog steeds het oud papier inleveren in de gang waar voorheen de
blauwe container stond (achter de klapdeuren rechts naast het podium). Wij zorgen dan
dat het papier in de blauwe container komt.
Vorige week zijn de toestemmingsverklaringen in het kader van de privacy en het
gekleurde leerlingformulier meegegeven. Heel veel formulieren zijn al terug gekomen.
Mocht u hier nog niet aan toe gekomen zijn, zou u dan op korte termijn de formulieren
geheel ingevuld willen retourneren? Dank u wel.
Op dinsdag 24 september zijn de kennismakingsgesprekken over uw kind(eren). We
hopen dat u een prettig gesprek heeft, waarin u de leerkracht kunt helpen uw kind(eren)
beter te leren kennen. Graag tot dan!
Veel leesplezier, namens het gehele team,

Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Dinsdag 24-09-2019
Maandag 30-09-2019
Woensdag 02-10-2019
Donderdag 03-10-2019

Woensdag 16-10-2019
Maandag 21-10-2019 t/m
vrijdag 25-10-2019

Kennismakingsgesprekken middag / avond
Start project 1: Kinderboekenweek “REIS MEE”
Vrije dag / studiedag team
Groep 5 gaat naar de kinderboerderij voor de les
“Paddestoelen & kringloop”. Einde schooldag voor
deze groep 5 = 13.45 uur. Meer info via Parro.
Jaarvergadering Ouderraad 20.00 uur
Herfstvakantie

GEZOCHT: LEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS !
Zoals u eerder heeft gelezen gaat meester Brendan vanaf 1 oktober starten met
een nieuwe baan in het vervolgonderwijs. Helaas hebben we nog geen nieuwe
vakleerkracht gymnastiek kunnen vinden. Hier wordt bovenschools hard aan
gewerkt, maar ook aan deze leerkrachten is een groot tekort in de regio en in
het land.
Een aantal van onze leerkrachten heeft geen bevoegdheid om gymles te mogen
geven, dus dit betekent een heel direct probleem. In het kader van de
werkdrukverlichting voor het team is ook heel bewust gekozen voor het
financieren van extra lessen die door een vakleerkracht gegeven worden.
Wij zetten al onze netwerken in om een vakleerkracht gymnastiek te vinden,
maar willen aan u vragen of u dit ook wilt doen. Misschien zijn er mensen in uw
omgeving die hier interesse in hebben, al is het parttime of alleen om ons voor
een periode te helpen.
Ook zijn we bezig met het bedenken van creatieve oplossingen, zoals externen
die een workshop of sportclinic willen geven vanuit hun expertise. Hiermee
kunnen we dan ook tijdelijk oplossingen bieden in afwachting van de opvolger van
meester Brendan.
Wilt u met ons meedenken? U kunt suggesties en ideeën aan de leerkracht van
uw kind doorgeven of aan de directie. Alvast bedankt!
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DE LEERLINGENRAAD IS WEER GESTART
Afgelopen vrijdag zijn de 6 leden van de leerlingenraad uit groep 6, 7 en 8 weer
bij elkaar geweest met juf Diana en juf Hedy.
We zijn begonnen met het maken van een nieuwe foto.

Dali, Sierra, Jay-Brean, Rivelinho, Yorrinde, Jordy
Hierna zijn we verder gegaan met de plannen om meer aandacht te geven in de
school aan de regels en afspraken. Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad
gemerkt dat dit nodig is, zowel onder schooltijd als bij de TSO. Zij willen hierbij
helpen.
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De leerlingenraad heeft gekozen voor 6 afspraken en deze beschreven in
“plustaal”. Dit betekent dat er niet het woord “niet” in mag voorkomen. Dat was
even wennen! Bij deze 6 afspraken zijn 6 picto’s gezocht, want niet iedereen in
de school kan al lezen, zoals onze kleuters.
Komende week gaan steeds 2 leden van de leerlingenraad naar de kleuterjuffen
om te bespreken welke 2 picto’s voor de kleuters het eerst aan bod kunnen
komen. Waarschijnlijk gaan deze ook voor groep 3 gelden. Voor de groepen 4 en
hoger gaan we meteen van start met 6 picto’s en afspraken.
Hierna worden de picto’s gekopieerd op gekleurd papier en strategisch
opgehangen. De leerlingenraad gaat alle klassen rond om zich voor te stellen, de
picto’s uit te leggen en de ideeënbus weer te introduceren. Daarna gaan ze ook
nog nadenken over een beloningssysteem om het nakomen van de afspraken te
stimuleren.
Kortom: er wordt veel nagedacht, gepraat en hard gewerkt in de leerlingenraad.
Super!

OUDERRAAD JAARVERGADERING WOENSDAGAVOND 16
OKTOBER 2019
U bent van harte welkom op deze avond om 20.00 uur. Meer informatie volgt.

GEBRUIK SCHOOLPLEIN NA SCHOOLTIJD
Na schooltijd speelt KindeRdam op het schoolplein met de kinderen van de
naschoolse opvang van beide scholen. Meestal is het geen probleem als kinderen
ook van buitenaf spontaan op het plein komen spelen. Soms zijn er echter toch
conflicten tussen kinderen. Als dit kinderen zijn van de NSO, dan worden zij
hierop aangesproken. Als dit kinderen zijn die niet op de NSO zitten, dan zal hen
indien nodig gevraagd worden om elders te gaan spelen. De hekken van het
schoolplein zijn in principe dicht, niet op slot, om het overzicht over de kinderen
van de NSO te behouden die variëren van kleuters tot groep 8 leerlingen.
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KORFBAL
Helaas waren er van onze school te weinig aanmeldingen om deel te nemen aan
het korfbaltoernooi voor alle scholen in Capelle aan den IJssel. Vanuit de
korfbalvereniging KCC zelf is er echter een aanbod gekomen om mee te doen aan
een schoolkorfbaltoernooi voor leerlingen van groep 3 en 4. Hiervoor kunt u zelf
uw kind inschrijven. Informatie hierover vindt u in de bijlage.

PROJECT KINDERBOEKENWEEK “REIS MEE”
In alle groepen zijn de leerkrachten bezig om zich voor te bereiden op het
eerste project van dit schooljaar, aansluitend bij de Kinderboekenweek.
We starten op maandag 30 september met het project “REIS MEE” in de hele
school. De vaste vakken zullen afgewisseld worden met lessen en activiteiten
rondom dit thema en een bezoek van onze leesconsulent vanuit de Bibliotheek Op
School.
Iedere groep doet dit op een eigen manier gerelateerd aan hun leeftijd.. De
groepen 1, 2 en 4 hebben het over “Reizen in de ruimte”. Groep 4 gaat veel leren
over “Reizen en vervoer”. Groep 5 gaat “Reizen door een fantasiewereld”. Groep
6 gaat “Reizen door Nederland” en in groep 7-8 staat “Reis om de wereld”
centraal.
Via Parro zult u zeker informatie hierover krijgen en misschien wordt er wel hulp
gevraagd voor bepaalde activiteiten.
In de bijlage vindt u nog een aanbod van Het Van Capellenhuis voor een leuke
familievoorstelling in het kader van de Kinderboekenweek op zondag 13 oktober.
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