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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie zit er bijna op. Hopelijk kunt u terug kijken op ontspannen momenten  

met elkaar. Het team is heerlijk bijgekomen en inmiddels druk bezig met de 

voorbereidingen van het schooljaar dat voor de deur staat.  

 

In de vakantie zijn de vloeren weer netjes in de was gezet en is alles schoongemaakt.  

Ook op het schoolplein en het basketbalveld zijn de pleinplakkers van Schoolplein 14 

aangebracht, die waren uitgekozen door de leerlingenraden. De kinderen van de BSO 

KindeRdam hebben al kunnen experimenteren met de nieuwe spelen. Na de vakantie zal 

er nog verder overleg zijn met Het Baken over (veiligheids)aanpassingen op het 

schoolplein. 

 

Helaas zijn we nog niet toegekomen aan onze tuin voor het lokaal van de nieuwe 

kleutergroep. Voorheen werd dit door Promen gedaan, maar die zijn gestopt met het 

verzorgen van het tuinonderhoud. In de toekomst zal het tuinonderhoud een 

stageproject zijn van de leerlingen “Tuinonderhoud” van het IJsselcollege van ons 

bestuur. Voor nu moeten we even zelf aan de bak. We vroegen ons af of er onder u 

misschien ouder(s)/verzorger(s) zijn met groene vingers die ons willen helpen. Misschien 

dat er ook kinderen zijn die dit leuk vinden. U kunt het doorgeven aan Anton of aan mij. 

Vele handen…. 
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De kleutermensen zijn in de laatste vakantieweek bij elkaar gekomen om te starten met 

de voorbereidingen van de derde kleutergroep 1C. Het is ons gelukt om juf Ria de Ruiter 

aan ons team toe te voegen. Ook zal juf Nienke Rorije haar werkervaring uitbreiden bij 

de kleuters op onze school. De komst van juf Vanessa Asmoredjo was al eerder bekend. 

We hebben met 5 kleuterjuffen om de tafel gezeten om met elkaar naar de bezetting 

van de kleutergroepen te kijken. Juf Ria zal op donderdag en vrijdag naast juf 

Jacqueline in groep 1/2A staan. Juf Vanessa Asmoredjo start in de instroomgroep 1C op 

woensdag, donderdag en vrijdag en zal na de Kerstvakantie ook op dinsdag in deze groep 

werken. Tot de Kerst zal in ieder geval juf Ria op maandag en dinsdag in groep 1C staan. 

Juf Nienke zal in alle kleutergroepen een rol spelen, maar vooral in groep 1/2B waar juf 

Marjolein regelmatig een vrije dag heeft. De 4-jarigen zullen eerst nog starten in de 

bestaande kleutergroepen, maar zodra het kan zullen ze naar hun eigen groep 1C gaan. 

We hopen dat dit al snel zal gebeuren, misschien zelfs al in de derde schoolweek. We 

hebben nu een lokaal, we hebben de juffen en in de eerste 2 weken worden het 

meubilair en de lesmaterialen geregeld.  

Op de eerste schooldag zal juf Ria er zijn in groep 1/2A, want juf Jacqueline zal dan 

gaan tekenen voor haar nieuwe huis, waarmee we haar van harte feliciteren. 

We vinden het belangrijk om de kleuters goed aan de ouder(s)/verzorger(s) over te 

kunnen dragen aan het einde van de ochtend en middag. Ons schoolplein wordt echter 

steeds drukker. U kunt daarom uw kind in de kleuterklas komen ophalen.  

 

Vlak voor de zomervakantie hoorden we dat onze gymleerkracht meester Brendan vanaf 

1 oktober gaat werken in het vervolgonderwijs. Heel jammer voor ons, maar natuurlijk 

wensen we meester Brendan heel veel succes met deze nieuwe uitdaging. Ondertussen 

zijn wij druk op zoek naar een nieuwe gymleerkracht, dus mocht u nog iemand weten… 

 

In deze flessenpost vindt u veel informatie die u deels al eerder ontvangen heeft. 

Uiteraard krijgt u binnenkort ook weer de informatiekalender van 2019-2020, nieuwe 

stijl.  

 

Heeft u ook onze nieuwe website al gezien: www.obsdecatamaran.nl. Deze is sinds kort 

de lucht in gegaan en zal op korte termijn met alle nieuwe informatie ge-update worden. 

 
We wensen u en de kinderen een fantastisch schooljaar! 

 

Namens het gehele team,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 

 

P.S. Vergeet u niet dat de kinderen vanaf maandag 2 

september een kwartiertje eerder op school verwacht 

worden vanwege de nieuwe schooltijden? 

http://www.obsdecatamaran.nl/
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Agenda komende periode:  

 

Maandag 02-09-2019 Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 

Eerste schoolweek Luizencontrole 

Dinsdag 24-09-2019 Kennismakingsgesprekken middag / avond 

Woensdag 25-09-2019 Korfbal groep 5/6 en 7 bij voldoende deelnemers 

Maandag 30-09-2019 Start project 1: Kinderboekenweek “REIS MEE” 

Woensdag 02-10-2019 Vrije dag / studiedag team 

Maandag 21-10-2019 t/m 

vrijdag 25-10-2019 

Herfstvakantie 

 

SCHOOLVAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
Vrije dag / studiedag team Woensdag 02-10-2019 

Herfstvakantie Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019 

Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020 

Vrije dag / studiedag team Vrijdag 07-02-2020 

Voorjaarsvakantie Maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020 

Vrije dag / studiedag team BLICK Maandag 16-03-2020 

Vrije dag / werkdag team Dinsdag 17-03-2020 

Vrije dag / studiedag team Donderdag 09-04-2020 

Pasen Vrijdag 10-04-2020 t/m  maandag 13-04-2020 

Vrije dag / werkdag team Dinsdag 14-04-2020 

Meivakantie, incl. Koningsdag Maandag 27-04-2020 t/m vrijdag 08-05-2020 

Vrije dag / werkdag team Woensdag 20-05-2020 

Hemelvaart Donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020 

Pinksteren Maandag 01-06-2020 

Vrije dag / studiedag team Dinsdag 02-06-2020 

Zomervakantie Maandag 20-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020 
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NIEUWE SCHOOLTIJDEN VANAF SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
Na de zomervakantie is het altijd weer even wennen aan het schoolritme, maar 

we gaan ook meteen van start met de nieuwe schooltijden. We gaan iets eerder 

beginnen en zijn iets eerder klaar. Hopelijk draagt dit bij aan meer veiligheid 

rondom de school. 

Voor de zekerheid staan de schooltijden hieronder nog een keer vermeld. Zoals 

altijd gaat de eerste bel 5 minuten eerder. 

 

DAG OCHTEND MIDDAG 

Maandag 08.15 – 11.45 uur 12.45 – 14.45 uur 

Dinsdag  08.15 – 11.45 uur 12.45 – 14.45 uur 

Woensdag 08.15 – 11.45 uur  

Donderdag 08.15 – 11.45 uur 12.45 – 14.45 uur 

Vrijdag 08.15 – 11.45 uur 12.45 – 14.15 uur 

 

BELANGRIJK: 

 

 De kleuters worden in de klas gebracht. ’s Morgens kunnen de 

ouder(s)/verzorger(s) iets langer blijven vanwege de spelinloop. 

De kleuters worden opgehaald in de klas. 

 De kinderen van de groepen 3 en 4 worden tot de klasdeur gebracht. Op 

den duur is het natuurlijk de bedoeling dat ze geheel zelfstandig naar 

binnen komen. 

Deze groepen worden bij het naar huis gaan tot aan de schooldeur 

begeleid. 

 De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen. 

Deze groepen worden bij het naar huis gaan tot aan de schooldeur 

begeleid. 

 

 

 

 

 



5 
 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2019/2020 nr. 1 

 

 

AFWIJKENDE GYMTIJDEN SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

 

 

 

 
 

Zoals u ziet begint groep 5 op maandag en donderdag in de gymzaal. Wilt u 

zorgen dat de kinderen daar op tijd zijn, zodat ze om 8.15 uur met de gymles 

kunnen beginnen? 

 

Op een ochtend van 3 1/2 lesuren kunnen er 5 gymlessen gegeven worden door 

meester Brendan, waarbij de laatste gymles een kwartier buiten de 

ochtendschooltijd valt. Op maandag is groep 6 om 12.00 uur klaar en op 

donderdag is dat groep 7/8. 

 

Uiteraard hebben deze groepen ook recht op 1 uur pauze tussen de middag en 

daarom starten ze de middag een kwartier later om 13.00 uur. 

 

Dit gaat al in op de eerste schooldag! 

Gym-maandag 

8.15-9.00  5 

9.00-9.45 4 

9.45-10.30 3 

10.30-11.15 7/8 

11.15-12.00 6 

Gym-donderdag 

8.15-9.00 5 

9.00-9.45 4 

9.45-10.30 3 

10.30-11.15 6 

11.15-12.00 7/8 


