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          21 november 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hoe kouder het buiten wordt, hoe gezelliger het in de school wordt.  

 

Sinterklaas is in het land en het begint al aardig te bruisen in de school. Elke dag wordt naar het 

Sinterklaasjournaal gekeken. De Ouderraad heeft de school weer helemaal in Sint- en Pietsferen 

gebracht en het podium is klaar om Sinterklaas te ontvangen voor een feestelijke verjaardags- 

en dansparty. De peuters van Peutererf hebben hun schoentjes al gezet en heel hard gezongen. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen ook hun schoen zetten. Wilt u deze uiterlijk dinsdag 23 

november meegeven? 

Voor de groepen 5 t/m 8 is altijd spannend rondom de surprises. Hierover heeft uw kind 

informatie mee naar huis gekregen. 

Voor de zekerheid voegen we nog een keer de Sintbrief toe als bijlage. 

 

Over de afgelopen periode is er veel te melden. 

 

De fietsverlichtingcontrole door het IJsselcollege is goed verlopen. Onder een tent konden 

leerlingen van het IJsselcollege in herkenbare overalls onder leiding van hun docenten de 

verlichtingen van de fietsen controleren en repareren. Ook juf Bianca hebben ze kunnen helpen. 

 

In aangepaste vorm heeft toch de voorlichting aan groep 8 kunnen plaats vinden in de school over 

het Voortgezet Onderwijs. Er was een goede opkomst en de route naar het VO is uitgebreid 

besproken door een docent van het IJsselcollege. Er was voldoende tijd voor vragen en 

antwoorden. 

 

Ook sportief zijn de groepen 3 t/m 8 weer actief geweest tijdens de Wintercross. Meester 

Frans, juf Bianca en juf Jacqueline hebben onze leerlingen aangemoedigd. 

 

Op dinsdag 16 november heeft de Medezeggenschapsraad weer bij elkaar gezeten. Er is veel 

besproken. Zie hiervoor verderop in deze Flessenpost. U leest daar ook wie van onze leerlingen 

door mag naar de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd…. 

 

Denkt u nog aan onze studiedagen op woensdag 24 en donderdag 25 november? 

De leerlingen zijn dan vrij. Wij zullen met in acht name van alle maatregelen leren en werken aan 

professionele cultuur. 

 

Weer genoeg nieuws voor een uitgebreide Flessenpost.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

Mede namens het team, 

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. 

 
Dinsdag 23 november 2021 Groep 1 t/m 4 zetten hun schoen! 

Vergeet u niet de schoen mee te geven? Graag 

voorzien van naam. 

Woensdag 24 en donderdag 25 

november 2021 

Studiedagen van het team 

Alle leerlingen zijn vrij ! 

Vrijdag 26 november 2021 Pietendag met Pietengym en de Muziekpiet. 

Wie weet komt de Rommelpiet nog en laat hij 

iets achter in de schoenen…. 

Vrijdag 3 december 2021 Sinterklaasfeest 

Woensdag 22 december 2021 Kerstviering  

Vrijdag 24 december 2021 Leerlingvrije dag: alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 27 december 2021 

t/m vrijdag 7 januari 2022 

Kerstvakantie 

Maandag 10 januari 2022 Eerste schooldag na de kerstvakantie en van 

2022. 

 

PERSONEEL 
 

Tijdens onze studiedagen zetten wij 3 collega’s in de 

schijnwerpers: 

 

✓ Juf Anita is 40 jaar werkzaam in het onderwijs als 

intern begeleider en leerkracht. 

✓ Juf Anouk staat deze maand 25 jaar voor de klas. 

✓ Juf Joyce zet zich al 40 jaar in voor het onderwijs en heel bijzonder is dat 

ze dat ook al 40 jaar doet voor ons bestuur voor openbaar onderwijs. 

 

Ongelooflijk: 105 jaren aan passie voor het onderwijs en collega’s die honderden 

kinderen en ouders hebben geholpen om een stap verder te komen in hun ontwikkeling op 

weg naar een mooie toekomst. 

We zijn hier heel erg blij mee, maar vooral ook erg trots dat deze bevlogen collega’s op 

onze school werken. 
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Minder goed nieuws komt van meester Frans, onze gymleerkracht voor groep 3 t/m 8.  

Hij heeft zich vanwege klachten laten testen en bleek positief. Hij heeft toestemming 

gegeven om dit met u delen. 

Voor onze school heeft dit geen consequenties, behalve dat de gymlessen maar deels 

door kunnen gaan op dit moment. Hiervoor moeten leerkrachten namelijk een speciale 

bevoegdheid hebben. Als er een groep niet naar de gymzaal kan, zal er op die dag op een 

andere manier aandacht zijn voor bewegen. 

Meester Frans wensen we natuurlijk heel veel beterschap! 

We houden contact met hem en hopen hem snel weer in de gymzaal te zien. 

 

CORONA 
 

Vooralsnog is er door Corona op onze school geen grote quarantaine nodig geweest. We 

zijn één van de weinige scholen. Laten we hopen dat we hiervan verschoond blijven. 

Ieders zorg om zelf gezond te blijven en ook met anderen rekening te houden is van 

belang en helpt hierbij.  

 

U leest en hoort overal de berichten over de hoge besmettingsgraad in het onderwijs.  

Nog altijd is het verzoek om extra alert te zijn op verkoudheid, hoesten, koorts en 

benauwdheid. Ouders geven hier goed gevolg aan. We hopen dat we hierop kunnen 

blijven vertrouwen. Dringend verzoek vanuit de GGD is om te testen bij klachten. 

Op school blijven we goed ventileren en houden we de CO2-meter in de gaten. Denkt u 

nog aan het extra laagje kleding of een lekker warm vest voor uw kind(eren)? 

 

Het kan zijn dat uw kind een aantal dagen school mist. Als kinderen langer ziek zijn, 

hebben we altijd contact met u om te bekijken wat er thuis mogelijk is aan onderwijs. 

Het is voor ons lastig om in te schatten in hoeverre kinderen (van groep 3 t/m 8) thuis 

schoolwerk kunnen maken. Dit is afhankelijk van hoe ziek een kind is. Mocht er een 

computerdevice nodig zijn dan horen/lezen we dat graag om de mogelijkheden te 

bespreken. 

We merken dat er steeds meer ouders hun kind laten testen bij de GGD. Hiermee wordt 

de periode thuis vaak ingekort, want met een negatieve test mag een kind weer naar 

school komen. 

 

U begrijpt dat ook uitval van leerkrachten op dit moment constant dreigt. We doen ons 

uiterste best om dit op te vangen, maar u moet er rekening mee houden dat er een 

moment kan komen dat het lerarentekort en gebrek aan vervanging ons dwingt om een 

groep thuis te laten blijven. 
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Vanuit school wordt u altijd geïnformeerd door de directie als er bijzonderheden te 

melden zijn die de groep van uw kind betreffen. Indien nodig worden meerdere groepen 

of de hele school geïnformeerd. Ook is er een directe lijn met het crisisteam van BLICK 

en indien nodig de GGD. 

 

 

 

NATIONALE 

VOORLEESWEDSTRIJD 
 

Het vervolg van de voorleeswedstrijden 

is gehouden en er is een winnaar gekomen 

uit groep 7 en 8: Myra uit groep 8 zal ons 

vertegenwoordigen op de volgende ronde 

van de Nationale Voorleeswedstrijd.  

De jury van groep 6 heeft gekozen voor 

deze fantastische “voorleesjuf”.  

 

Myra, van harte gefeliciteerd, 

fantastisch gedaan en heel veel succes 

bij de volgende wedstrijd! 

 

 

 

 

 

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Op 16 november 2021 is er weer een overleg van de Medezeggenschapsraad geweest.  

De notulen van 5 oktober 2021 zijn goed gekeurd en komen op de website. 

Er is gesproken over de Rots en Water-trainingen. Afgelopen week zijn deze sociale 

weerbaarheidstrainingen gestart voor de kleuters. De komende periode worden deze 

trainingen verzorgd voor de groepen 1 t/m 6. Het gaat hierbij om 10 lessen onder 

schooltijd. Deze worden gefinancierd vanuit de Coronasubsidie van BLICK-Studio-20. 

Voor de groepen 7 en 8 start in december het Marietje Kessels Project. Dit programma 

is meer gericht op de oudere basisschoolleerling en is mogelijk vanuit dezelfde subsidie. 

Op deze manier geven we deze leerlingen nog meer tools mee voor hun sociale 

ontwikkeling die hen helpen bij situaties waar zij mee te maken hebben en krijgen.  
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Op de agenda van de MR en het team staat dat we in gesprek willen met elkaar over 

communicatie met ouders, mede gericht op de voortgang en ontwikkeling van de 

kinderen. Hiervoor wordt onder andere het Ouderportaal van ParnasSys gebruikt. Na 

onderzoek blijkt het Ouderportaal niet het wenselijke kanaal te zijn. Ouders krijgen via 

het Ouderportaal beperkte informatie, die vaak ook bestaat uit “harde cijfers” op een 

ongewenst moment. Deze cijfers vertellen niet het verhaal over de ontwikkeling van een 

kind dat wij als school met ouders willen delen. Er is dan ook besloten om het 

Ouderportaal te sluiten en met team en MR in gesprek te gaan over “waarom we wat met 

ouders op welke manier en op welk moment” willen delen aan informatie over de 

voortgang van hun kind. Ouders hebben immers recht op eerlijke en heldere informatie 

hierover.   

Het sluiten van het Ouderportaal zal geen invloed hebben op het delen van relevante 

informatie met ouders. De ontwikkelingsmap komt op de afgesproken momenten mee 

naar huis en oudergesprekken worden gevoerd zoals afgesproken. Als er (tussentijds) 

aanleiding is om met ouders contact te hebben over de ontwikkeling van hun kind, 

gebeurt dit door de leerkracht(en). Zoals altijd kan een ouder ook (tussentijds) met 

vragen bij de leerkracht(en) van hun kind terecht. 

 

Op het gebied van Vormingsonderwijs wordt op onze school voor groep 5 t/m 8 

godsdienstonderwijs gegeven onder schooltijd voor de kinderen die hiervoor door hun 

ouder(s)/verzorger(s) aangemeld worden. De MR heeft dit onderwerp geagendeerd, 

omdat het na lange tijd weer aandacht vraagt. De vraag is ook bij de GMR en BLICK 

neergelegd en het Vormingsonderwijs zal BLICK-breed worden opgepakt.  

 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 
 

U heeft informatie ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. We merken dat de QR-

code veel gebruikt wordt, fijn! Ook ontvangen we extra bijdragen, die erg welkom zijn. 

Dank daarvoor! Mocht u vragen hebben over het gebruik van de QR-code of mogelijke 

betaling in termijnen, laat u het dan gerust weten. 

De Sintcommissie is bezig met de laatste voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. 

 

Op aangeven van het crisisteam van BLICK zal de 

Kerstcommissie zich met school buigen over een 

alternatief programma voor het vieren van Kerst 

met elkaar in de school.  

 

Na Sinterklaas ontvangt u hier meer informatie 

over. 

 


