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         20 december 2022 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In deze laatste schoolweek van 2022 ontvangt u de laatste Flessenpost van dit 

kalenderjaar. De afgelopen weken heeft u steeds apart informatie gekregen, onder 

andere over het Kerstfeest. In deze Flessenpost leest u nog wat korte informatie over 

komende donderdagavond in onze sfeervolle school. 

 

Van de bibliotheek hebben we leuke informatie gekregen over activiteiten in de 

kerstvakantie en interessante leestips. Zeker de moeite waard, zie de bijlage. 

 

Verder leest u in deze Flessenpost weer een update van de kalender tot aan de 

voorjaarsvakantie en nog andere informatie. 

 

We kijken ook al weer vooruit: na de kerstvakantie geeft juf Lianne van het 

Jeugdtheaterhuis een proefles voor de Schooltoneelclub. Dit zijn toneellessen op 

vrijdagmiddag na schooltijd bij ons op school, waarbij toegewerkt wordt naar een 

voorstelling aan het einde van het schooljaar. Hiervoor zijn 12 plaatsen beschikbaar voor 

leerlingen van groep 5, 6 en 7. Uw kind kan al inschrijven via het aanmeldformulier dat 

ze hebben mee gekregen naar huis. Het formulier is ook toegevoegd als bijlage. 

 

Langzaam naderen we de laatste momenten op school van toch weer een gedenkwaardig 

jaar. We gaan afscheid nemen van juf Anita en juf Diana, ontzettend gewaardeerde 

leerkrachten en fijne collega’s. We verwelkomen weer nieuwe collega’s die we in het 

nieuwe jaar graag verder aan u voorstellen.  

Iedereen thuis en op school heeft hard gewerkt en gaat nu hopelijk volop genieten van 

welverdiende rust en tijd voor elkaar. Geniet met elkaar van deze komende 

kerstvakantie. 

 

Hopelijk zien we u nog  

donderdagavond met het Kerstfeest en 

anders graag tot ziens in een 

liefdevol, gezond & saamhorig 2023! 

 

Mede namens het gehele team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2022/2023 nr. 09 

 
 

2 
 

 

Agenda komende periode:  
De blauwe regels betreffen activiteiten die NIET in de jaarkalender stonden, 

omdat deze later bekend zijn geworden. 

 
Donderdag 22 december 2022 Kerstviering op school in de avond. 

Maandag 26 december 2022 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

 

Gezellige kerstdagen &  

               happy 2023 !! 

Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag van 2023 na de kerstvakantie. 

Woensdag 25 januari 2023 Start Nationale Voorleesdagen 

t/m zondag 5 februari 2023 

Dinsdag 14 februari  

Woensdag 15 februari 2023 

Studie tweedaagse van het team 

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij! 

Vrijdag 17 februari 2023 Ontwikkelingsmap van groep 2 t/m 8 gaat mee 

naar huis. 

Dinsdag 21 februari 2023 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

Datum adviesgesprekken groep 8 voor VO volgt. 

Maandag 27 februari 2023 

t/m vrijdag 3 maart 2023 

 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart 2023 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie. 

 

 

ONDERSTEUNING DOOR DE GEMEENTE CAPELLE : 

HET TIENUURTJE VOOR ALLE KINDEREN IS VERLENGD ! 

De gemeente Capelle wil haar steentje blijven bijdragen in ondersteuning aan gezinnen 

en scholen. We zijn elke dag blij met het tienuurtje voor alle kinderen, dat bestaat uit 

fruit en eierkoeken/krentenbollen. Deze actie wordt verlengd tot de voorjaarsvakantie. 

U kunt dus voor 1 keer minder eten meegeven naar school. 

Ook de speelgoedactie is voor veel gezinnen hier op school en in Capelle een succes. 

We zijn de gemeente Capelle erg dankbaar voor deze samenwerking en ondersteuning! 
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KERSTFEEST 2022 
 

Woensdag 21 december  

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen hun bord, bestek en beker (voorzien van naam) in 

een plastic tas mee naar school. 

Voor de groepen 1 en 2 zijn er op school bordjes, bestek en bekers aanwezig.  

Wilt u alstublieft uw zoon/dochter ook een waxinelichtje op batterij voor het 

Kerstfeest meegeven? Echt vuur mag niet in de school van de brandweer. 

 

Donderdagavond 22 december  

17.30 uur : de deuren gaan open.  

U kunt uw gerecht naar binnen brengen, van de 

sfeer genieten en foto’s maken of filmen 

zoveel mogelijk van uw eigen kind. Dit in 

verband met de privacy van andere kinderen.  

17.45 uur : de deuren gaan dicht. In de 

groepen begint het Kerstfeest en -buffet. 

 

Van 18.45 uur tot 19.15 uur : voor u is er 

(op het schoolplein) een bekertje chocolademelk en iets lekkers, een gezellig samenzijn 

met andere ouder(s)/verzorger(s). 

 

19.15 uur : het Kerstfeest in de klas is afgelopen.  

De kinderen kunnen in de klas opgehaald worden door hun ouders.  

 

Wij hopen op een geweldig Kerstfeest en bedanken u alvast voor uw medewerking en 

inzet. 

 

P.S. Op vrijdag 23 december is het gewoon school. We gaan dan alle kerstversiering 

opruimen in de hele school. We kunnen nog wat extra hulp gebruiken hiervoor. Dus als u 

een momentje hiervoor heeft, hoeft niet de hele ochtend, dan zien we u graag komen. 

Alvast bedankt! 

 
 

 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 
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Hier leest u mededelingen, vragen of oproepen vanuit de Ouderraad.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben die de OR aangaan kunt u ons contacten via de 

email. Ons emailadres is: or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl  
 

NIEUWE ACTIE :  

OUD PAPIER VERZAMELEN VOOR DE SCHOOL 
OP DONDERDAG !! 

Elke donderdag staat voor de school bij de parkeerplaatsen/kledingcontainer de blauwe 
rolcontainer van de school om oud papier in te verzamelen.  

De opbrengsten gaan naar de OR. 
Goed voor het milieu en goed voor onze kinderen!! 

Meester Anton zet de papiercontainer elke donderdag voor schooltijd buiten. 
Om 15.30 uur gaat deze weer achter slot en grendel. 

HARTELIJK DANK !! 
 

OUDERBIJDRAGE 
U heeft een brief ontvangen met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.  

Er worden al bedragen over gemaakt. Dank u wel daarvoor! 
De link in de brief kunt u goed gebruiken. 

Soms werkt de QR-code niet goed, maar als u deze scant zou het wel goed moeten gaan.  
Heeft u vragen, laat het weten. 

 

TIPS VAN OUDERS VOOR OUDERS 

Kent u deze link? 
http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/index.php/werkwijze . 

 

 
 
 
 

DE OUDERRAAD WENST U ALLEMAAL  
FIJNE KERSTDAGEN EN ALLE GOEDS IN 2023 ! 

 

Groetjes van de OR! 
 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/index.php/werkwijze

