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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen vrijdag hebben enkele ouder(s)/verzorger(s) en ouderraadsleden onze 

school omgetoverd in Sintsferen. Fantastisch, heel erg bedankt! Heerlijk om de 

kinderen vanaf deze week hierin te mogen ontvangen. Het is weer een spannende 

tijd voor ze. Afgelopen zaterdag is Sint met zijn Pieten immers weer  

aangekomen in ons land. Over hun komst op onze school heeft u al een eerste 

bericht ontvangen van de Sintcommissie. Het wordt vast weer een topfeest. 

 

Als 5 december gevierd is gaan we meteen door naar het volgende feest en is de 

Kerstcommissie aan zet. Ook zij zijn al druk bezig met de voorbereidingen. 

 

Voordat het zover is hebben we op 28 november a.s. de Open Avond met het 

Kindcentrum Cormorant. Hiervoor kunt u nog inschrijven voor de workshops. 

Inmiddels is bekend dat het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG een workshop 

verzorgt over social media en ook is de komst van de KinderEHBO bevestigd. 

Handhaving zal er ook zijn. Bij de kraampjes van de Legowinkel en Wereldwinkel 

kunt u ook al decemberinkopen doen. In de bijlage vindt u nogmaals het 

inschrijfformulier en meer informatie. U kunt dit inschrijfformulier uiterlijk 

woensdag 21 november inleveren bij meester Anton. Hij heeft ook nog 

formulieren liggen. Graag tot de 28ste! 

 

Inmiddels is de laatste storting van de sponsorloop gedaan en onze school heeft 

maar liefst 1.850 euro opgehaald. Echt super ! Iedereen heel erg bedankt 

hiervoor. Het Baken heeft een vergelijkbaar bedrag opgehaald en binnenkort 

gaan we (samen met de leerlingenraad) plannen maken om ons schoolplein nog 

leuker te maken. 

 

Er is nog veel meer te melden, vandaar deze flessenpost met volop informatie. 

Veel leesplezier! 

 

Namens het team van obs De Catamaran, 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

LET OP:  

Maandag 10-12-2018 is in de kalender per ongeluk grijs gemaakt, maar dit is een 

gewone schooldag, geen vrije dag. 

 

Woensdag 05-12-2018 Sinterklaas komt met z’n Pieten ! 

Donderdag 13-12-2018 Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

Woensdag 19-12-2018 Kerstdiner in de avond 

Donderdag 20-12-2018 De kinderen zijn ’s middags vrij 

Vrijdag 21-12-2018 Voor de kinderen begint vandaag de kerstvakantie 

Maandag 07-01-2019 We zien iedereen graag weer terug in het nieuwe 

jaar op maandag 07-01-2019 

 

VERSLAG JAARVERGADERING OUDERRAAD  
 

Het verslag van de jaarvergadering van de Ouderraad is klaar en vindt u als 

extra bijlage van deze Flessenpost. Ook kunt u het verslag vinden op onze 

website www.obsdecatamaran.nl. 

Iedereen was erg blij met de komst van 11 ouder(s)/verzorger(s) buiten de leden 

van de Ouderraad, twee personeelsleden en de directeur. Volgend jaar hopelijk 

weer meer! Het was een prettige bijeenkomst. 

Tijdens de vergadering is onder andere de ouderbijdrage van dit schooljaar 

2018-2019 bepaald. U heeft hierover van de penningmeester van de Ouderraad 

een aparte brief ontvangen. Inmiddels is er ook duidelijkheid over de 

ouderbijdrage en het kamp van groep 7 en 8, zodat ook alle afspraken gemaakt 

zijn voor deze laatste twee groepen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.obsdecatamaran.nl/
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INZAMELEN OUD PAPIER OP WOENSDAG 

Op de jaarvergadering werd gemeld dat er nog steeds geld binnen komt bij de 

OR door het inzamelen van oud papier. We willen dit graag stimuleren. Het is 

goed dat iedereen bewust omgaat met het milieu en het brengt ook nog aardig 

wat geld binnen. Na overleg met meester Anton is afgesproken dat hij op 

woensdag de blauwe papiercontainer voor de school zet, zodat u uw oud papier 

hier kwijt kunt. Op andere dagen kunt u de blauwe container vinden naast het 

lokaal van groep 7. 

VERKEERSVEILIGHEID & HANDHAVING 

Tijdens de jaarvergadering wordt ernstige zorg uitgesproken over veiligheid 

tijdens het in- en uitgaan van de school. Dit betreft vooral rij- en parkeergedrag 

van automobilisten. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, Hierbij doen we een 

dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid in deze, zodat de veiligheid 

van onze (school)kinderen gegarandeerd kan worden. 

Ook is er inmiddels een afspraak gemaakt voor overleg met handhaving. 

 

SCHOOLKAMP VOOR GROEP 7 EN 8 
 

Naar aanleiding van vragen van ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 over het 

gecombineerde kamp 7-8 van dit schooljaar is er een kleine bijeenkomst 

geweest, samen met juf Imara, juf Ingrid en Hedy van Harselaar. Veel zaken 

zijn hier besproken en het was prettig dat iedereen kon delen wat men kwijt 

wilde. De ouder(s)/verzorger(s) en de leden van de ouderraad hebben het 

verslag van dit gesprek ontvangen. Dit schooljaar zal er een combi-schoolkamp 

zijn voor de groepen 7 en 8, gezien de grootte van beide groepen, het feit dat 

beide groepen 3 dagen bij elkaar zitten en de betaalbaarheid/gezelligheid van 

het kamp. De kinderen gaan naar Scoutcentrum Rotterdam. Een kampbestemming 

wordt altijd voor meerdere jaren gekozen gezien de voorbereidingen die het 

schoolkamp vraagt. Voor schooljaar 2019-2020 zijn nog geen beslissingen 

genomen. In januari zullen ouder(s)/verzorger(s) die graag mee willen denken ten 

aanzien van mogelijke kampbestemmingen hiervoor uitgenodigd worden. 

Tenslotte zullen er door school en ouderraad beslissingen worden genomen. 

We hebben begrepen, dat de communicatie rondom het komende schoolkamp niet 

goed is verlopen. Dit vinden we vervelend en zullen we alle aandacht geven. We 

pakken dit zorgvuldig op en zullen met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) 

zaken zo snel als verantwoord is communiceren. 
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OUDERBIJDRAGE 2018-2019 
 

U heeft deze informatie ontvangen van de penningmeester van de Ouderraad. 

Zie ook het jaarverslag. Mocht u door financiële onzekerheden speciale 

afspraken willen maken, dan kunt u hiervoor bij de directeur en/of de 

penningmeester terecht. Gezien de start van de activiteiten is het belangrijk 

dat u dit snel kenbaar maakt. De Ouderraad is immers al bezig met het maken 

van kosten en regelen van feesten. U kunt afspraken maken rondom betaling in 

termijnen, maar ook gebruik maken van bepaalde regelingen ter ondersteuning en 

subsidies, zoals Stichting Leergeld. Deze informatie kunt u ook krijgen bij de 

directie en bij de conciërge. Ook kunt u hierover vragen stellen bij juf Monique 

Liesting, die u op weg kan helpen. Ook hierbij is het van belang om een aanvraag 

zo snel mogelijk te regelen, aangezien deze aanvragen redelijk wat tijd vragen en 

u hier geen beroep op kunt doen als de activiteiten al hebben plaats gevonden.  

 

ER KOMT WEER EU-SCHOOLFRUIT, LEKKER GEZOND !! 
 

Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag 

meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf afgelopen week 

ontvangen we drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Dit 

vraagt nogal wat organisatie van de leerkrachten, maar gelukkig krijgen we 

hierbij veel hulp van u. Fijn dat we daardoor bezig zijn met de gezondheid van 

onze kinderen.  

 

EN ER ZIJN WEER BIDONS BINNEN !! 

 
Bij de gemeente en hun project SPLASH hebben we weer een verzoek ingediend 

voor bidons voor onze nieuwe leerlingen en de kinderen die een nieuwe bidon 

nodig hebben. Deze zijn weer binnen gekomen. Zo blijven we bezig met gezond 

eten & drinken. 

 

INFO CJG NOVEMBER : zie extra bijlage. 
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Capelse scholenmarkt op woensdag 16 januari 2020 
 

Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn welkom op 

deze scholenmarkt om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor voortgezet 

onderwijs. U heeft hierover al eerder informatie ontvangen. Bezoekers vanuit 

Schollevaar zijn welkom van 18.00 uur tot 19.00 uur in Sporthal Schenkel. 

 

OUDERLAB 
 

Vanaf dinsdagochtend 30 oktober zijn alle ouders uit Schollevaar van kinderen 

t/m 12 jaar welkom bij het OuderLab. Twee keer per maand wordt in het 

KinderLab een ontmoetingsplek gecreëerd waar je als ouder kunt meedenken en 

praten over de wijk, over wat je graag zou zien voor je kind of jezelf, waar je 

ervaringen kunt uitwisselen en/of vragen kunt stellen. Naast een kop koffie of 

thee vind je hier informatie, inspiratie en een luisterend oor. Het OuderLab 

wordt begeleid door kinderbuurtcoach Marian Mol van Welzijn Capelle.  

Wanneer: 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december van 09.00-10.30 

Aanmelden is niet nodig! Voor meer info: m.mol@welzijncapelle.nu  

   

Wijkwinkel Schollevaar voortaan in Huis van de Wijk 
  

Wijkwinkel Schollevaar is sinds maandag 15 oktober te vinden in het Huis van de 

Wijk Schollevaar aan het Stationsplein. Inwoners van Schollevaar kunnen al meer 

dan tien jaar terecht bij de Wijkwinkel voor uiteenlopende hulpvragen: 

belastingaangifte, aanvragen van toeslagen, informatie over voorzieningen, een 

spreekuur waar mensen de Nederlandse taal kunnen oefenen en nog vele andere 

activiteiten.  

Wijkwethouder Ans Hartnagel: “Dit is heel erg fijn voor inwoners van 

Schollevaar. Al jaren zetten de vele betrokken vrijwilligers van de Wijkwinkel 

zich in met eigen spreekuren en activiteiten. Ik ben dan ook heel blij dat de 

Wijkwinkel dit nu voortzet in het Huis van de Wijk. Zo zorgen we samen voor één 

laagdrempelige en bereikbare toegang tot de vele voorzieningen in de wijk.”  

“Praktische hulp” 

Aad Klop, secretaris van het bestuur van de Wijkwinkel Schollevaar: “We zijn als 

Ontmoetingskerk blij dat we op deze nieuwe locatie met de 

mailto:m.mol@welzijncapelle.nu
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Wijkwinkelactiviteiten door kunnen gaan en de inwoners van Schollevaar 

praktische hulp kunnen geven. Zij komen met heel diverse vragen bij de 

vrijwilligers van de Wijkwinkel. Hoewel we hen in de meeste gevallen zo op weg 

helpen is het fijn dat we hen nu ook makkelijker in contact kunnen brengen met 

Stichting Welzijn Capelle. Daarnaast zijn inwoners ook welkom in de Wijkwinkel 

en het Huis van de Wijk voor een kop koffie en een goed gesprek.“ 

Nauwe samenwerking 

Om de verhuizing mogelijk te maken is nauw samengewerkt tussen de gemeente, 

Wijkwinkel Schollevaar, stichting Welzijn Capelle en het WOP Schollevaar. Hans 

Roskam, directeur stichting Welzijn Capelle: “We zijn ontzettend blij dat 

Wijkwinkel Schollevaar nu ook te vinden is in het Huis van Wijk. Samen blijven 

we ons inzetten voor de inwoners van de wijk.” 

Wijkwinkel Schollevaar bevindt zich in het Huis van de Wijk Schollevaar, 

Stationsplein 20, Capelle aan den IJssel. Meer informatie en openingstijden zijn 

te vinden op http://www.wijkwinkelschollevaar.nl/.  

Telefoon: 010 30 30 346 (tijdens openingstijden).  

 

http://www.wijkwinkelschollevaar.nl/

