
 FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 15 

 
 

1 
 

          13 maart 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is fijn om een aantal van u weer in de school te ontvangen. Een kijkje in de school 

was voor velen van u ook lang geleden. De versoepelingen zijn goed verlopen. Het is wel 

weer wennen aan de drukte op het schoolplein. Fijn als er toch een goed overzicht kan 

blijven, ook voor de leerkrachten van de groepen 3 en 4 die naar buiten komen met hun 

kinderen.  

Verzoek is wel of u altijd gebruik wilt maken van onze poort van het schoolplein. Gelieve 

niet de poort van Het Baken te gebruiken. Hier spelen aan het einde van onze schooldag 

nog kinderen buiten die door de poort kunnen “ontsnappen” als deze open blijft staan. 

 

De kleuters zijn na de voorjaarsvakantie meteen gestart met het nieuwe landenthema. 

Inmiddels is dit een schoolbreed project geworden. Alle groepen doen mee met het 

project “OP REIS MET DE CATAMARAN”. Elke groep heeft een land gekozen, waarnaar 

ze op reis gaan en waarover ze heel veel gaan leren in de komende 2 weken.  

De opening is deze maandagmorgen, meteen bij de start van de schooldag om 8.15 uur. 

De leerkrachten en groepen verzamelen om 8.10 uur op het schoolplein en starten met 

het lied “Hallo wereld” van Kinderen voor Kinderen. Natuurlijk mag erbij gedanst 

worden. Elke groep krijgt de vlag van het land waarnaar de groep op reis gaat en in 

optocht gaan ze daarna naar binnen. In deze Flessenpost leest u meer over het project 

en de afsluiting op donderdag 24 maart (13.00 uur – 13.30 uur). 

 

Wilt u morgenochtend om 8.10 uur op het schoolplein genoeg ruimte overlaten voor de 

groepen? Hartelijk dank. Hopelijk heeft u even tijd om te blijven kijken en luisteren. 

Altijd fijn zo’n feest met elkaar! 

 

In de agenda op de volgende bladzijde zijn nog enkele aanvullingen gedaan. Denkt u aan 

de studiedag op dinsdag 22 maart? Dan zijn alle leerlingen vrij. 
 

Een fijne zondag gewenst en graag tot morgen! 

 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

 

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 of anders in de jaarkalender. 

 
Maandag 14 maart 2022 Opening project “OP REIS MET DE 

CATAMARAN” om 8.15 uur buiten op het 

schoolplein 

Dinsdag 22 maart 2022 Studiedag : alle leerlingen zijn vrij! 

Donderdag 24 maart 2022 Afsluiting project “OP REIS MET DE 

CATAMARAN” van 13.00 uur tot 13.30 uur in 

de school. 

Woensdag 6 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 7-8 bij voldoende 

deelnemers 

Woensdag 13 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 5-6 bij voldoende 

deelnemers 

Vrijdag 15 april 2022 Goede vrijdag – een schooldag met Paasontbijt- 

of lunch en Paashazengym 

Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag: iedereen is vrij! 

Dinsdag 19, woensdag 20 en 

donderdag 21 april 2022 

Centrale Eindtoets groep 8 

Woensdag 20 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 3-4 bij voldoende 

deelnemers 

Vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen voor de hele school !! 

Maandag 25 april 2022 t/m 

vrijdag 6 mei 2022 

 

 

 

 

Zondag 8 mei 2022 Moederdag 

Maandag 9 mei 2022 Eerste schooldag na de meivakantie 

 

PROJECT:  

 

 

 

“OP REIS MET    DE CATAMARAN” 
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Waar gaat elke groep naartoe op reis? 
 

De kleuters blijven dichtbij huis. 

 

De Dolfijnen gaan naar België.  

De Zeepaardjes gaan 

naar Duitsland.  
Twee landen met dezelfde 

kleuren in de vlag, maar toch 

zijn ze anders. Daar gaan de 

kleuters veel over leren. Ze hebben al een vliegveld en een treinstation gebouwd in het 

speelleerplein bij de kleuterlokalen en plaatjes en woorden gezocht bij deze landen. 

Groep 3 gaat naar 

Frankrijk, VIVA LA 

FRANCE !!  
Hopelijk gaan ze croissantjes 

bakken en heerlijke Franse kaasjes 

eten. 

Spanje is de bestemming 

van groep 4.  

Wie weet kunnen ze straks de 

Paso Doble dansen met een rode 

lap en stierenvechter. 
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In groep 5 gaan ze naar 

Zuid-Amerika: Brazilië.  

De heerlijke muziek is al in de school 

te horen en ze hebben ook al een 

Braziliaans kinderliedje geleerd. Wat 

gaan ze nog meer leren over Brazilië? 

China is het favoriete 

land van groep 6.  

Groep 6 was door de 

Winterspelen al in de stemming 

gekomen. Wie weet wat voor 

heerlijke Chinese geuren er nog 

de school in komen…. 

 

Italië is het land dat gekozen 

is door groep 7.  
Een prachtig land, rijk aan historie en 

heerlijk eten, in de vorm van een laars. 

Groep 8 gaat naar 

de andere kant van 

de wereld: 

Australië.  
Een nog onbekende wereld 

waar veel te ontdekken is, 

van kangoeroes tot 

aboriginals. 
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Tijdens ons schoolbrede project 

worden kinderen op verschillende 

manier uitgedaagd om veel te leren 

over landen dichtbij en ver weg. Er zal 

worden gezongen in een andere taal. 

Wellicht dat u het thuis ook gaat 

horen. We werken  hiervoor ook samen 

met de SKVR, die ons ideeën aanreikt. 

Als het lukt komen ze ook nog met een 

klein  orkest op school optreden.  

 

Kleuters tellen al in het Duits en groep 5 zingt in het Braziliaans. Ook creatief worden 

we geïnspireerd door andere landen en wie weet gaan we ook buitenlands kokkerellen…. 

 

Als u als ouder nog een bijdrage vanuit uw eigen achtergrond kunt en wilt leveren, is dat 

natuurlijk heel erg welkom. Laat het weten! Op deze manier werken we met elkaar aan 

een wereld voor onze kinderen, waarbij nieuwsgierigheid naar hoe het ergens anders op 

de wereld gaat gevoed wordt met kennis en wetenswaardigheden. Culturen zijn zo mooi 

en verrijkend om met elkaar te 

ervaren en te delen.  

 

Zeker in deze tijd is respect voor 

elkaar, voor wie we zijn en waar we 

vandaan iets waaraan we moeten 

blijven bouwen met elkaar.  

Dit is de kern van ons openbaar 

onderwijs en de basis voor een 

veilige wereld voor onze kinderen en 

hun toekomst. 

 
Afsluiting project 

 

Op donderdag 24 maart willen we het project afsluiten met u en de kinderen. U 

hoort/leest hier nog meer over, maar misschien kunt u uw agenda alvast vrij houden 

tussen 13.00 uur en 13.30 uur. 


