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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is al weer bijna herfstvakantie. De weken zijn omgevlogen en het blijft een 

bijzondere tijd. Er is al veel gebeurd. Zo leest u in deze Flessenpost over de 

Kinderboekenweek en over de eerste vergadering (via Teams) van de 

Medezeggenschapsraad, die zich hier graag aan u voorstelt. De Ouderraad is op 

anderhalve meter afstand van elkaar bij elkaar gekomen om een plan voor te bereiden 

voor dit schooljaar. Heeft u onze groep 7 gezien in de krant met die mooie foto, samen 

met de wethouder van Onderwijs? 

 

Het crisisteam van BLICK is ook bij elkaar geweest. We zijn alert op het aantal 

volwassenen in de school en houden anderhalve meter afstand. Nog steeds worden de 

handen veel gewassen en wordt er goed geventileerd, terwijl de verwarming aan staat. 

Mondkapjes dragen door volwassenen is niet verplicht, maar mag altijd. Steeds wordt 

gevraagd om de bezoekersregistratieformulieren in te vullen.  

In verband met de wet op de privacy, de AVG, is de richtlijn dat we zo min mogelijk 

informatie geven over ouders, leerlingen en medewerkers. Het crisisteam adviseert om 

terughoudend te zijn met communicatie hierover. In de informatie van het RIVM is te 

lezen dat kinderen die bij elkaar in de klas zitten, zelfs naast elkaar, niet onder nauw 

contact vallen in geval van een besmetting in de thuissituatie van één van de leerlingen. 

Mochten er nog nadere berichten vanuit het crisisteam komen, dan leest u dit uiteraard 

meteen, zelfs in de herfstvakantie. 

 

We wensen u veel leesplezier en een ontspannen herfstvakantie. Ze voorspellen rustig 

herfstweer en hopelijk kunt u volop genieten met elkaar van wat wel kan. Wees 

voorzichtig en blijf gezond. Graag tot maandag 26 oktober! 

 

Mede namens het team,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
 



2 
 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2020/2021 nr. 03 

 

Agenda komende periode:  

 
Maandag 19 oktober t/m 

vrijdag 23 oktober 2020 

Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober 2020 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

Dinsdag 3 november 2020 Bezoek Onderwijsinspectie 

Donderdag 5 november 2020                                                                                                                                             MR-vergadering (via Teams) 

Woensdag 11 november 2020 Wintercross groep 3-8 

Woensdag 18 november 2020 

Donderdag 19 november 2020 

Studiedagen 

Leerlingen zijn vrij 

Woensdag 18 november 2020 Reservedatum Wintercross groep 3-8 

Dinsdag 24 november 2020 Pietendag / Pietengym  

(andere datum dan in de kalender staat!) 

Vrijdag 4 december 2020 Sinterklaasfeest 

Woensdag 9 december 2020 Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs gaat niet 

door. Er volgt informatie over alternatieven. 

Donderdag 17 december 2020 Kerstviering in aangepaste vorm 

Maandag 21 december t/m 

vrijdag 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 

 

 

STUDIEDAGEN 
 

Op maandag 21 september hebben we als  

team een studiedag gehad ter inspiratie van 

het schoolplan 2020-2024, waarin wij onze 

schoolontwikkeling voor de komende 4 

schooljaren beschrijven. Samen met de Medezeggenschapsraad wordt al deze input 

verwerkt. U leest hierover meer in november. 

 

De volgende twee studiedagen op woensdag 18 en donderdag 19 november gaan we 

hiermee verder en praten we over hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren en 

afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. Uiteraard zal dan ook de feedback van de 

Onderwijsinspectie op de agenda staan. 
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PERSONEEL  
 

Hoewel een aantal leerkrachten kort afwezig is geweest vanwege testen op Corona, is 

het gelukt om, op 1 dag na, voor alle groepen leerkrachten te hebben. Het grootste geluk 

is dat de leerkrachten steeds goed nieuws kregen.  

Helaas is er nog geen zicht op terugkeer van juf Ria, juf Marijke en juf Simone. Juf 

Imara is haar dagen voor de diverse groepen aan het opbouwen en we hopen dat we haar 

in november weer helemaal beter kunnen melden. 

 

VERVANGING / ICT 
 

We realiseren ons dat we als school elke dag kwetsbaarder worden in de bezetting van 

de groepen als het gaat om de Corona en ook de gewone griep. Het is onontkoombaar dat 

we op enig moment een groep of zelfs meerdere groepen moeten vragen om thuis te 

blijven. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar de geluiden om ons heen geven 

aan dat we hier rekening mee moeten houden. 

 

Als team zijn we ons aan het beraden op allerlei scenario’s ten aanzien van gebrek aan 

vervanging en hoe dan te handelen. Hoe om te gaan met de leerstof als dit langer gaat 

duren? We nemen hierbij onze ervaringen van het Coronaperiode van vorige schooljaar 

mee. We gaan kijken naar de (digitale) mogelijkheden om op een verantwoorde manier 

voor kinderen en de thuissituatie, leerkrachten en de school te zorgen voor 

thuiswerkopdrachten. Dit doen we samen met onze ICT-mensen en mogelijk met hulp van 

ouders. 

 

Ten tijde van de start/kennismakingsgesprekken heeft elk kind / elke ouder een 

instructiebrief gekregen en inlogcodes om met Microsoft Teams te kunnen werken. De 

groepen 4 t/m 8 hebben hier meteen gebruik van gemaakt, zodat ze de gesprekken via 

Teams konden doen. Dit bleek niet altijd goed te werken, dus na de herfstvakantie gaan 

we kijken hoe we kunnen zorgen dat alle kinderen in ieder geval bereikbaar kunnen zijn 

via Teams als dit nodig mocht blijken. 

 

Overigens hebben we terug gekregen van ouders en leerkrachten dat het digitale 

gesprek via Teams een redelijk alternatief was. 

 

Mocht u al weten dat u gebruik wilt maken van een laptop van school als dit nodig mocht 

blijken, dan kunt u dit al laten weten via h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl.  

 

 

mailto:h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl
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ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

In de vorige Flessenpost heeft onze nieuwe leerlingenraad zich aan u voor gesteld. Ook 

het team heeft een voorstelrondje gedaan. Nu is de Medezeggenschapsraad aan de 

beurt. 

 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en ook de Medezeggenschapsraad (MR) is alweer voor de eerste 

keer bijeen geweest. Vanwege wisselingen in de oudergeleding en (tijdelijke) vervanging bij het 

team, willen we de MR kort aan u voorstellen: 

 

Kitty Breuer 

Ik ben 4 dagen de leerkracht van groep 4 en werk sinds 1983 in het 

onderwijs. Dit is mijn tweede jaar in de MR van de Catamaran, maar ik ben 

eerder vier jaar lid geweest van de MR. Ook ben ik lid geweest van de GMR 

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van ons bestuur. Ik vind het 

goed dat leerkrachten en ouders samen mee kunnen denken over het 

beleid van een school.  

 

Anita Smit 

Ik ben na de zomervakantie gestart op de Catamaran en sta 4 dagen met 

heel veel plezier voor groep 7. Na mijn studie heb ik 20 jaar op een school in 

Rotterdam gewerkt en daarna 17 jaar in Capelle aan den IJssel. Op beide 

scholen heb ik in de MR gezeten. In Capelle aan den IJssel heb ik ook 8 jaar 

in de personeelsgeleding van de GMR gezeten. Op dit moment vervang ik 

Marijke van Pelt en vertegenwoordig ik samen met Kitty het personeel van 

de Catamaran in de MR. 

 

Sylvia van Rooij 

Ik ben de moeder van Timor uit groep 5. Dit is mijn eerste jaar in de MR. Ik 

ben in het verleden werkzaam geweest bij het ministerie van OCW en de 

Dienst Uitvoering Onderwijs.  
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Mart Muller 

Ik ben vader van Ayden (groep 8), Tyas (groep 5) en Yuna (groep 3) en ben 

voorzitter en voor het 5e jaar lid van de MR. Ik ben zelfstandig ondernemer 

en heb vanuit mijn werk in de IT veel te maken met beleid en sturing vanuit 

het MT bij organisaties. Naast mijn werk ben ik basketbalcoach bij een 

jeugdteam onder de 12. 

 

Mocht u met vragen of punten zitten die de MR aangaan, twijfel dan niet contact op te nemen met 

een van de leden van de MR. Dat kan ook via ons e-mail adres: mr-catamaran@blickoponderwijs.nl 

Tijdens het eerste overleg op 29 september is via Microsoft Teams o.a. gesproken 

over : 

➢ Het jaarverslag van de MR over schooljaar 2019-2020 en het nieuwe jaarplan van de MR van 

2020-2021 zijn besproken en vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de school. 

➢ Naar aanleiding van de evaluatie van het schoolplan 2016-2020 en het 

jaarplan/ontwikkelplan van 2019-2020 is vooruitgekeken naar het nieuwe jaarplan van de 

school en schoolplan. Hierbij is aandacht gevraagd voor ouderbetrokkenheid en (digitale) 

terugkoppeling naar ouders van informatie over hun kind(eren). Dit wordt meegenomen in 

de nieuwe plannen. 

➢ Onderwijsinspectie 

De MR is gevraagd om aan te sluiten bij het gesprek met de Onderwijsinspectie op 3 

november. De resultaten van de audit van juli 2020 waren positief. Er is hard gewerkt aan 

zicht op de ontwikkeling van kinderen en het geven van de goede les. 

➢ Leerlingtevredenheidspeiling 

Uitkomst van deze peiling van afgelopen schooljaar was een gemiddeld rapportcijfer van 8,6. 

Dit is een mooi resultaat. Toch is school alert op situaties die om aandacht vragen. Hierover 

verder in deze Flessenpost meer info. 

➢ Oudertevredenheidspeiling 
De oudertevredenheidspeiling had te weinig respons om geldig te zijn. Desondanks waren de 
resultaten die er waren overwegend positief (gemiddelde score 8,0). 

➢ Godsdienstlessen 
De MR heeft gepraat over de godsdienstlessen zoals ze nu worden gegeven op de 
Catamaran. Dit is in de afgelopen jaren niet aangepast. Er zal worden nagedacht over de plek 
die dit in moet nemen op onze school en op welke grond. 

De volledige notulen zijn te vinden op de website, nadat deze zijn vastgesteld. 

LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING / SOCIALE VEILIGHEID 

Zoals beschreven was de gemiddelde score afgelopen schooljaar een 8,6. Een 

rapportcijfer om trots op te zijn. Je veilig voelen is een eerste voorwaarde om tot 

spelen en leren te komen. De school blijft hier alert op, want dat is nodig.  

De leerlingenraad helpt hierbij, door te praten over rust in de school en het gedrag dat 

we graag binnen en buiten de school zien met elkaar en met de andere leerlingen. Juf 

Sanne gaat zich in alle groepen voorstellen als de anti-pestcoördinator. Kinderen kunnen 

natuurlijk altijd bij hun eigen leerkracht terecht, maar soms is het fijn om met iemand 

anders te praten.  

mailto:mr-catamaran@blickoponderwijs.nl
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Als school willen we ook onze verantwoordelijkheid in de wijk nemen. Juf Hedy gaat 

nogmaals rond in de klassen om aan te geven dat kinderen ook na schooltijd in de school 

terecht kunnen als zij zich onveilig voelen in de buurt van de school. Ook is er aandacht 

in de bovenbouw voor gebruik van groepsapps en social media. Van 6 t/m 13 november is 

er aandacht voor de week van de Mediawijsheid. Ook de rol van ouders is hierin van 

belang. Houd u in de gaten wat uw kind op zijn/haar telefoon of computer doet. Veelal 

gaat het over heel gezellige dingen, ditjes en datjes, maar soms kan het ook vervelend 

zijn en kan het tot problemen leiden. Als wij dit merken in de school, neemt de 

leerkracht contact met u op.  

Ook komen er weer Rots & Watertrainingen om de sociale weerbaarheid van kinderen te 

vergroten voor groep 1 t/m 6. Het Marietje Kessels Project gaat de groepen 7 en 8 

beter voorbereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs. 

Leuk is om te melden dat er van onze school 5 kinderen naar Het Denklab zijn geweest. 

Dit was een bijeenkomst vanuit Welzijn Capelle, waarbij de kinderen samen met de 

buurtcoach konden praten over ideeën die onze wijk Schollevaar leuker kunnen maken 

voor de kinderen. Binnenkort komt onze buurtcoach Cheryl Toermee in de 

bovenbouwgroepen hier verder over praten. 

GROEP 7 EN DE WETHOUDER 

Wethouder Harriët 

Westerdijk reikte in 

onze groep 7 het 

eerste exemplaar uit 

van het boekje 

“Robin en Scrappie in 

Duurzaam Capelle” 

ter opening van de 

Week van de 

Duurzaamheid. 

Fidan, Jordy en 

Rivelinho hadden een 

leuke powerpoint 

voorbereid inclusief 

een quiz. Echt super!  

In het boekje wordt veel verteld over duurzaamheid en er staan ook interessante tips in 

voor thuis. Het is uitgedeeld aan de leerlingen van groep 6,7 en 8. 
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OUDERRAAD 
 

Eigenlijk stond op woensdag 16 oktober de jaarvergadering van de Ouderraad gepland. 

Door de speciale Coronamaatregelen was dit live niet mogelijk. Besloten werd om u 

schriftelijk te informeren. Dit betreft een (financiële) terugblik op het vorige 

schooljaar en een kijkje in de plannen en bijbehorende financiën van dit schooljaar.  

Er is een klein overleg geweest van de Ouderraad en na de herfstvakantie zult u meer 

informatie ontvangen. Het streven is om ook in deze tijd de feesten met elkaar te 

blijven vieren, waar nodig in aangepaste vorm, in een Coronajasje. 

 

DE KINDERBOEKENWEEK “EN TOEN….” 
 

Het geschiedenisthema van de Kinderboekenweek is voor de kleutergroepen het teken 

om helemaal los te gaan over Ridders en Kastelen. Ze gaan hier na de herfstvakantie nog 

even mee door. 

 

De kleuters van De 

Dolfijnen in groep 1-2A 

vinden het heerlijk om 

samen te knutselen met 

kosteloos materiaal. 

Volgens juf Jacqueline en 

juf Saskia kunnen ze er 

geen genoeg van krijgen. 

 

 

De kleuters van De Zeepaardjes 

van groep 1-2B hebben samen met 

juf Marjolein veel verzameld op de 

thematafel met allerlei letters en 

woorden erbij. 
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Juf Caroline leest voor De 

Zeesterren in groep 1-2C voor 

uit het prentenboek van Ridder 

Ricky. Wat is het spannend! 

 

Meester Paul leest het na de 

herfstvakantie nog een keer met 

de kinderen. Eens kijken wat ze 

nog weten over Ridder Ricky en 

over het moeilijke woord “ros”. 

 

 

 

De Zeesterren hebben het erg naar hun zin in het speellokaal. De afspraak was dat we 

met de kleuters op dinsdag naar het speellokaal in Het Baken zouden gaan. Gezien de 

risico’s rondom Corona willen we echter niet met alle kleuters naar de andere school en 

hebben we besloten zoveel mogelijk naar buiten te gaan. In de centrale ruimte van de 

kleuters hebben de juffen met hulp van meester Anton en meester Jan een leuk klim- en 

klauterkasteel gemaakt, waar ze ook lekker binnen kunnen spelen. 
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De kinderen van groep 3 hebben samen 

met juf Nienke en juf Loes in de 

Kinderboekenweek zelf verhalen 

bedacht. Zowel met de hele klas als in 

tweetallen. Dit mochten ze vervolgens 

voordragen voor de klas.  

De meeste verhalen gingen over 

superhelden! 

In groep 4 hebben heel veel 

kinderen tijdens de 

Kinderboekenweek een 

boekpromotie gehouden.  

Ze vertelden over hun favoriete boek, lieten plaatjes zien en lazen een stukje voor. Er 

was ook een taalles over de achterkant van een boek. Bij geschiedenis hebben ze het 

gehad over de oertijd. En natuurlijk hebben ze meegezongen en meegedanst met het 

lied van Kinderen voor Kinderen: “En Toen!”. Kijk maar hoe gezellig het was bij juf Kitty. 

 

Het prentenboek alfabet gebruiken 

ze in groep 5 onder andere voor 

woordenschat. De kinderen ontdekken 

bij juf Anouk en juf Nadia in de 

platen talloze woorden met een 

bepaalde letter. Elke week komt een 

letter aan bod. Het boek heeft 

prachtige platen. De kinderen vinden 

het leuk om de woorden op te zoeken, 

omdat je steeds iets nieuws ontdekt 

tot in de kleinste tekeningetjes. 
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De tijd van kastelen en ridders 

stond in groep 6 in de 

belangstelling tijdens de 

Kinderboekenweek 2020. Het 

boek ‘De brief voor de koning’ 

wordt daar voorgelezen. Er zijn 

schilden ontworpen met een 

eigen wapen en de leerlingen werken 

allemaal aan bladzijde voor een groot boek 

met verhalen en tekeningen van kastelen. 

Juf Miranda heeft genoten. 

 

De kinderen van groep 7 hebben allemaal 

een steen gevonden op een plekje in de 

geschiedenis. Er zijn prachtige verhalen 

geschreven en tekeningen gemaakt over 

de vondst van de steen bij een hunebed, in 

Rotterdam na het bombardement, op het 

schip van Columbus, in het Achterhuis van 

Anne Frank enz. Juf Anita was onder de 

indruk. 

 

In groep 8 hebben ze tijdens de 

Kinderboekenweek het sneeuwballenspel 

gedaan; een spel waarbij de kinderen 88 woordjes met het thema "En toen" bij de juiste 

woordsoort moesten indelen. De woorden stonden echter op evenzoveel losse blaadjes, 

die als sneeuwballen rondgestrooid mochten worden! Een leuke, leerzame en tikje 

chaotische activiteit, waarbij de sneeuwballen om de oren van juf Sanne en juf Imara 

vlogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


