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4 juni 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Eindelijk is die lang verwachte zon er, heerlijk! Hopelijk geniet u hiervan met uw 

kind(eren). Fijn ook op school als de kinderen niet met natte, dikke jassen naar binnen 

hoeven te komen en we het weer eens warm hebben in plaats van koud. 

 

Om ons heen zijn er gelukkig versoepelingen. We mogen steeds meer, maar blijven 

voorzichtig. Voor het basisonderwijs wordt verder nog niets aangepast, dus voorlopig 

blijft het op en om school zoals het was, waarschijnlijk tot de zomervakantie. 

 

Groep 8 heeft vorige week de uitslag gehad van de Centrale Eindtoets van CITO. 

Iedereen is heel tevreden en trots. Juf Sanne en juf Imara schrijven hierover een 

stukje verderop in deze Flessenpost. 

 

We hebben ook weer heerlijk gedanst met de kleuters en de groepen 3 t/m 8 hebben 

een Cricket-clinic gehad. Dit alles werd aangeboden door de partners van Sportief 

Capelle ter promotie van sport en beweging voor kinderen.  

 

Verder zijn er weer berichten vanuit de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en een 

update van personele ontwikkelingen. Er is ook een oproep voor nieuwe biebouders: we 

hebben uw hulp nodig! 

 

Achter de schermen zijn we ook bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar. In deze Flessenpost vindt u de vakantieplanning voor alle BLICK-scholen. 

Hierin staan nog niet de studiedagen van onze school. Deze volgen op een later moment, 

maar natuurlijk wel voor de zomervakantie. 

 

Heeft u erg in de leerlingvrije dag op woensdag 16 juni: alle kinderen zijn dan vrij! 

 

Veel leesplezier en een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  

 

P.S. Denkt u nog aan het invullen van de oudertevredenheidspeiling via deze link?  

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F7M8CZC  

  

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F7M8CZC
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Agenda komende periode:  

 

Maandag 14 juni 2021 

Dinsdag 15 juni 2021 

De schoolfotograaf komt! 

Dinsdag 15 juni 2021 Helaas geen schoolreis.  

Er wordt gekeken naar een alternatief 

programma. Zie verder. 

Woensdag 16 juni 2021 Leerlingvrije dag: alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 29 juni 2021 Vergadering Medezeggenschapsraad 

Woensdag 7 juli 2021 

Donderdag 8 juli 2021 

Vrijdag 9 juli 2021 

Het kamp voor groep 8 kan helaas niet 

doorgaan. Uiteraard gaan we, samen met de 

Ouderraad en de kinderen, op zoek naar een 

alternatief.  

Dinsdag 13 juli 2021 Alternatief afscheidsmoment voor groep 8 

Groep 8 is vrij. 

 Kennismaking in de nieuwe groep voor groep 1 

t/m 7 

Vrijdag 16 juli 2021 Ontwikkelingsmap mee naar huis. 

Laatste schooldag van dit schooljaar 

Maandag 19 juli 2021 t/m 

vrijdag 27 augustus 2021 

Zomervakantie 

Maandag 30 augustus 2021 Eerste schooldag van schooljaar 2021-2022! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuters bewegen heerlijk op muziek 

onder leiding van de dansjuf van Noes 

Fiolet. 
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CORONABERICHTEN 

 
Zoals aangegeven zijn er gelukkig weer enkele versoepelingen. Voor het basisonderwijs 

worden we geadviseerd door de PO-raad. Voor ons vinden er nog geen versoepelingen 

plaats. Dat geeft soms wel een dubbel gevoel, maar gezondheid en veiligheid gaat voor 

alles!  

 

Dit betekent onder andere dat groep 3 t/m 8 nog steeds alleen maar de schoenen 

kunnen wisselen voor de gymles. Als ze zich weer gaan omkleden, worden de jongens en 

meisjes gesplitst. Bij de wisseling van de lessen gaan dan 2 verschillende groepen 

“mengen” (meisjes bij meisjes/jongens bij jongens) en dat mag niet. Vandaar dat 

omkleden niet kan. Mocht u het toch prettig vinden dat uw kind van shirtje wisselt na de 

gymles, geef dan een schoon shirtje mee naar school. Dan kan dit na de gymles in het 

toilet gebeuren. Het blijft nog even aanpassen. Hopelijk kan in het nieuwe schooljaar 

alles weer naar “normaal”. 

 

Na de meivakantie was er sprake van een quarantaineperiode voor een aantal kinderen 

uit één bubbel van de kinderopvang. De kinderopvang informeert hier school uiteraard 

over, maar geeft vanwege privacy geen namen door. Het is belangrijk dat deze kinderen 

dan 10 dagen in quarantaine gaan of weer naar school komen bij een negatieve test na 5 

dagen. Hiervoor is school afhankelijk van de betreffende ouders die wel of geen contact 

opnemen met school. U kunt bij de directie terecht om deze situatie te bespreken. Het 

is niet duidelijk of alle kinderen inderdaad in quarantaine zijn gegaan. Dringend verzoek 

is om hierover altijd contact met de directie op te nemen. 

 

 

 

 

Op dinsdag 1 juni kregen 

de groepen 3 t/m 8 een 

clinic cricket in de 

gymzaal. De kinderen 

waren erg enthousiast 

gedurende deze niet 

alledaagse sportactiviteit. 
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Felicitaties voor groep 8: Super gedaan, jongens en meisjes! 
 

In groep 8 is in april de Centrale CITO Eindtoets afgenomen. De kinderen hebben drie 

ochtenden hard gewerkt aan rekenen, taalverzorging, lezen, schrijven en 

wereldoriëntatie.  

Vorige week kwamen de resultaten binnen. Onze groep 8 heeft naar verwachting 

gepresteerd en scoort (op een tiende na) op het landelijk gemiddelde van 534,5! Dat is 

heel netjes, zeker gezien de voorgaande, bijzondere Coronaperiode. De meeste kinderen 

scoorden precies op het niveau van hun eindadvies. Een enkeling had misschien op een 

iets hoger resultaat gehoopt, maar er zijn ook vijf leerlingen bij wie we het advies naar 

boven toe hebben kunnen bijstellen! 

De leerling stromen als volgt uit: 

 

VMBO Basis en/of Kader:               17,6% 

VMBO Kader/MAVO:                     11,8% 

MAVO:                                                 5,9 % 

MAVO/HAVO:                                        23,5% 

HAVO/VWO:                                          41,2% 

 

Goed gedaan, jongens en meiden! We zijn heel trots op al onze doorzetters in groep 8! 

Ook de ouders natuurlijk van harte gefeliciteerd. 

 

Juf Imara en juf Sanne 

 

 

OUDERRAAD 
 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op maandag 14 juni en dinsdag 15 juni naar school. 

Meer informatie volgt nog. We doen ons best om ook de broertjes/zusjes foto’s van de 

kinderen op onze school te laten plaats vinden. 

Alternatief voor de schoolreis 

Er zijn leuke plannen voor een gezellige dag / dagen aan het einde van het schooljaar 

voor de groepen 1 t/m 7. Meer informatie volgt, zodra de plannen verder uitgewerkt 

zijn. 

Groep 8 

In overleg met de leerkrachten van groep 8 wordt ook gewerkt aan leuke alternatieve 

dagen voor groep 8. 

 

U mag nog steeds de bijdrage van 30 euro voldoen (NL96INGB0005489365). 
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NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

Op 18 mei 2021 is de MR weer bij elkaar geweest. Een groot deel van het overleg is de 

directeur aanwezig geweest. 

De notulen van het vorige overleg van 16 maart 2021 zijn besproken en goed gekeurd. 

Deze kunt u vinden op de site van de school. 

Er is op 18 mei onder andere gesproken over de trendanalyse na de midden-CITO-

toetsen. Schoolbreed is de conclusie dat er niet of nauwelijks onderwijsachterstanden 

zijn gebleken in deze fase van dit bijzondere schooljaar. De gewenste scores van de 

school zijn per vakgebied gehaald. Er is hard gewerkt door team en leerlingen, samen 

met ouders tijdens het thuisonderwijs. De eind-CITO-toetsen van groep 1 t/m 7 volgen 

begin juni. Hierna volgt ook een trendanalyse. 

Verder is er gesproken over de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Hierbij spelen 

ook de financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs NPO een rol. 

Inzet hiervan wordt verder uitgewerkt. De jaarplanning voor het nieuwe schooljaar 

(alleen vakanties/geen studiedagen) wordt opgenomen in de Flessenpost. Zie verder. 

 

PERSONEEL 

 
Juf Ria is helaas gevallen op haar arm en daardoor afwezig. Gelukkig is de pijn minder 

aan het worden en kan ze volgende week weer naar school komen. Juf Caroline is ter 

vervanging in de groep. 

Juf Marjolein is afwezig in de komende 3 weken vanwege een medische ingreep. 

Meester Paul en juf Caroline gaan zo veel mogelijk de vervanging doen voor de 

Zeepaardjes.   

Juf Nienke van groep 3 herstelt langzaam van Corona. Als ze zich goed genoeg voelt 

komt ze naar school. Aanstaande maandag is juf Bianca in de groep naast juf Loes op de 

andere dagen. 

Juf Simone is woensdag een bakje koffie komen drinken. Het was fijn haar weer te 

zien. Ze heeft inmiddels haar tweede vaccinatie en ze gaat af en toe weer naar school 

komen om groepjes kinderen te begeleiden.  

Er is regelmatig contact met juf Marijke. 

Juf Miranda van groep 6 is buiten de groep actief als ze op school is. 

Voorlopig is juf Imara er op donderdag en de andere dagen staat juf Annika voor groep 

6. Juf Annika is ook het aanspreekpunt voor de ouders. 

Juf Imara staat op maandag en vrijdag weer in groep 8 en op dinsdag en woensdag in  

groep 7 naast juf Anita. 
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  Nieuwe biebouders gezocht ! 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij hebben op school onze eigen bibliotheek, die wordt gevuld met boeken van 

de grote bibliotheek van Capelle aan den IJssel. Er worden ook regelmatig 

boeken vernieuwd en er zijn verschillende themacollecties. 

Deze boeken zijn bedoeld om in de klas lekker te lezen tijdens het “vrijlezen” 

moment dat een paar keer in de week in de groep gebeurt. Ook de kleuters 

kiezen een prentenboek of informatiefboek uit voor in de groep. 

In aanraking komen met boeken en lezen is erg belangrijk voor de taal- en 

leesontwikkeling van de kinderen. Lezen en taal komt in iedere vak op school 

aan de orde. Het is daarom ook belangrijk dat de leerlingen een goede 

woordenschat ontwikkelen en dat gebeurt o.a. door het lezen van boeken. 

De kinderen snuffelen zelf in de kasten, maar….. mochten ze het even niet 

weten dan is daar de biebouder om naar dat ene leuke boek te zoeken en deze 

uit te lenen via een computer uitleensysteem. 

U begrijpt het al: we zijn op zoek naar bibliotheekouders! 

De schoolbibliotheek uitleen is op woensdag onder schooltijd. 

Alle groepen komen dan langs (in kleine groepjes na elkaar) om hun boek(en) 

te ruilen. 

Wat vragen wij aan ouders die bibliotheekouders willen zijn? 

• Plezier en interesse in boeken en lezen.  
• Plezier bij het helpen van leerlingen op zoek naar dat ene leuke boek! 

• De uitleen gaat in een rooster. Dit rooster wordt in overleg met de 
leescoördinator en de biebouders gemaakt. In principe ben je 1 keer per 

2 weken binnen de schooltijden aanwezig. 
• Uiteraard wordt u voor deze taken ingewerkt. 

Lijkt het u wat (of misschien wel een grootouder!) dan kunt u contact opnemen 

met: Anouk den Hoed (leerkracht groep 5) of Hedy van Harselaar (directeur). 

Zowel de leerkrachten als de leerlingen kijken naar u uit! 
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SCHOOLVAKANTIES Schooljaar 2021-2022 

Onze PO/VO scholen van BLICK hebben in 2021-2022 vakantie op de volgende 
momenten.  

De zomervakantie 2021 is van 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021. De eerste 
schooldag is maandag 30 augustus 2021. 

Koningsdag en Bevrijdingsdag 2022 vallen beide in de meivakantie.  

Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart zijn geen wettelijke vrije feestdagen voor 
het onderwijs. BLICK op onderwijs heeft ervoor gekozen om de dag na Hemelvaart 
onderwijsvrij te geven. 

In onderstaande data zijn de speciale dagen van obs De Catamaran nog niet 
verwerkt. Deze volgen zo spoedig mogelijk. 

Vakanties Begin Eind 

   

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 6 maart 2022 

Paasmaandag 18 april 2022  

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022  

Dag na Hemelvaart 27 mei 2022  

Pinkstermaandag 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 
 

Het KinderLab in Schollevaar (Louvre 1) heeft weer allerlei leuke 
nieuwe activiteiten voor kinderen!  

Er is van alles te doen, van percussie tot 
theater, KleuterLab, sporten en gezellig knutselen. Alle kinderen t/m 
12 jaar zijn welkom. Ook voor ouders zijn er nieuwe activiteiten 
waarbij we natuurlijk de corona-maatregelen hanteren.  

In het KinderLab werken verschillende organisaties samen om een veilige plek te creëren voor 
kinderen. Een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen, samen kunnen spelen en waarbij ouders met 
elkaar kunnen praten of advies kunnen vragen over opvoeding. De activiteiten in het KinderLab zijn 
gratis. Je kunt je voor deze activiteiten aanmelden via de website, daar is ook de programmering te 
vinden.  Activiteitenprogramma Schollevaar - Welzijn Capelle  

 

https://www.welzijncapelle.nu/kinderlabs/activiteitenprogramma-schollevaar

