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          27 augustus 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie zit er bijna op.  Zoals beloofd hierbij de eerste Flessenpost van schooljaar 

2021-2022. We hopen dat de vakantie u goed heeft gedaan en dat u met elkaar genoten heeft 

van wat allemaal weer mogelijk was. De afgelopen twee schooljaren waren bijzondere schooljaren 

vanwege Corona. Ook voor dit schooljaar zijn er onzekere factoren, maar inmiddels zijn we hier 

met elkaar heel flexibel in geworden.   

 

Uiteraard zijn we net als altijd gestart met de voorbereidingen, omdat we er weer zin in hebben 

om de kinderen te ontvangen in de school. De lokalen zijn allemaal weer op en top. Ook is het 

speellokaal weer op orde gebracht. Het team heeft vandaag weer bij elkaar gezeten, uiteraard 

nog steeds netjes op afstand van elkaar. Het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken. 

Iedereen is klaar voor de start! 

 

Uiteraard praten we u in deze Flessenpost bij over de Coronamaatregelen waarmee we starten en 

over ons personeel.  

 

Voor de zekerheid herhalen we nog een keer de vrije dagen voor de kinderen. Natuurlijk komt 

ook de jaarkalender weer naar u toe, zodra deze binnen is van de drukkerij. Dan bent u weer 

helemaal op de hoogte. Mochten er nog nieuwe data en activiteiten volgen, dan laten wij dat 

weten via de Flessenpost en kunt u dit zelf op de jaarkalender erbij zetten. 

 

Ook is het prettig voor u om te weten wanneer de kinderen gymles hebben. Meester Frans gaat 

de gymlessen weer verzorgen voor groep 3-8 twee keer per week. Het gymrooster van dinsdag en 

vrijdag voegen we voor u toe. Denkt u aan het meegeven van de gymspullen op die dagen? Kijk 

goed wat voor uw kind van toepassing is en waar de gymles is. Dit is anders dan vorig schooljaar. 

 

De godsdienstlessen vanaf groep 5 zijn dit schooljaar op woensdag en worden verzorgd door juf 

Inge Koopmans, de opvolgster van juf Marjanne. Ook dit rooster vindt u terug in deze 

Flessenpost. 

 

Mocht u vragen hebben, laat het ons weten.  

 

We gaan voor een fijn en gezond schooljaar 

met elkaar. Tot maandag 30 augustus! 

 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

Maandag 19 juli 2021 t/m 

vrijdag 27 augustus 2021 

Zomervakantie 

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

Donderdag 23 september 2021 Startgesprekken groep 1-8 in de middag en 

avond.  

Maandag 27 september 2021 Studiedag alle BLICK-scholen, leerlingen zijn vrij 

Woensdag 6 oktober 2021 

t/m zondag 17 oktober 2021 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2021  

“Worden wat je wil” 

Maandag 18 oktober 2021  

t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober 2021 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

 

Gymrooster 2021-2022 

Gym – dinsdag – meester Frans 
Gymzaal de Gong tot Kerst, daarna 
Gymzaal MDE 
08.15-09.00 uur Groep 3 (speelzaal) 

09.30-10.15 uur Groep 4 

10.15-11.00 uur Groep 5 
11.00-11.45 uur Groep 6 

11.45-12.30 uur Groep 7 
12.30-13.15 uur Groep 8 

 

Tot de kerstvakantie zijn de gymlessen op dinsdag in de gymzaal aan de Gong. Op vrijdag zijn de 

gymlessen allemaal in de gymzaal om de hoek. Iedere school in Schollevaar is 1 keer in een aantal 

jaren aan de beurt om iets verder te lopen voor de gymlessen. Bij slecht weer zullen we kijken 

naar een alternatief. Na de kerstvakantie zijn alle gymlessen weer in de gymzaal om de hoek. 

Tot de kerstvakantie begint groep 3 met de gymles in het speellokaal. Ze hoeven dan alleen 

gymschoenen mee te nemen, zoals ook voor de kleuters. Groep 4 t/m 7 wandelen met de 

leerkracht op dinsdag naar De Gong en weer terug naar school. Groep 8 wandelt naar de Gong 

(eventueel met de fiets aan de hand) en kan na de gymles om 13.15 uur vanuit de Gong weer 

zelfstandig terug naar huis, net als op vrijdag.  

Voor de kleuters staat er 2 keer per dag bewegingsonderwijs op het rooster. Dit is vaak buiten, 

maar kan ook in het speellokaal zijn. Hiervoor kunt u eventueel schoentjes meegeven die ze 

makkelijk aan en uit kunnen doen en die op school blijven. 

Gym – vrijdag – meester Frans 
Gymzaal MDE 
08.45-09.30 uur Groep 5 

09.30-10.15 uur Groep 4 
10.15-11.00 uur Groep 3 

11.00-11.45 uur Groep 6 

11.45-12.30 uur Groep 7 
12.30-13.15 uur Groep 8 
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Godsdienstrooster 2021-2022 

Godsdienst – woensdag – juf Inge 

09.00-09.30 uur Groep 5 

09.30-10.00 uur Groep 6 

10.00-10.30 uur Groep 7 
10.30-11.00 uur Groep 8 

 

SCHOOLVAKANTIES & VRIJE DAGEN 2021-2022 

Vakanties Begin Eind 

   

Studiedag Maandag 27 september 

2021 

 

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021 

Studiedagen Woensdag 24 november 

2021 

Donderdag 25 november 

2021 

Leerlingvrije dag Vrijdag 24 december 

2021 

 

Kerstvakantie 25 december 2021 9 januari 2022 

Studiedag Vrijdag 11 februari 2022  

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 6 maart 2022 

Studiedag Dinsdag 22 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  

Leerlingvrije dag Dinsdag 21 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

 
 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. 
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CORONAMAATREGELEN 

Voorzichtigheid is nog steeds geboden, dus we starten voorlopig zoals we ook geëindigd 

zijn. Ouders blijven nog steeds buiten het schoolplein. Het aantal ouders en externen in 

de school willen we nog beperken. Hopelijk zullen er geen quarantaines meer nodig zijn. 

De kleuters kunt u nog steeds brengen en ophalen op het basketbalveld. Om 8.15 uur 

gaan ze naar binnen en om 13.15 uur komen ze naar buiten. 

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 halen hun groep op op het schoolplein om 8.10 

uur. Ze gaan in een rij naar binnen.  

Het is natuurlijk voor iedereen weer wennen na 6 weken vakantie. Wilt u zorgen dat uw 

kind op tijd op school is? Als dat helaas niet het geval is, kunt u uw kind afgeven bij de 

ingang bij de parkeerplaatsen. 

In de school hoeven geen mondkapjes gedragen te worden, dit mag wel. Graag nog 

steeds anderhalve meter afstand houden. Zodra er meer versoepelingen mogelijk zijn, 

hoort/leest u dat natuurlijk. 

PERSONEEL 

De collega’s hebben genoten van deze welverdiende zomervakantie. De batterij is weer 

opgeladen en we kunnen er weer tegen aan. 

We starten met 2 kleutergroepen en werken dit schooljaar met een kleuterteam 

bestaande uit juf Saskia, juf Marijke en juf Ria, versterkt met juf Nienke, juf Loes en 

juf Caroline. Allemaal bekende juffen in onze school. Juf Marijke kan wegens 

gezondheidsproblemen niet starten en naast juf Saskia, die er is op maandag en dinsdag, 

zal dan ook juf Nienke in groep 1-2A, de Dolfijnen, staan. Juf Saskia is het 

aanspreekpunt voor de Dolfijnen. Gelukkig heeft de zomervakantie juf Ria goed gedaan 

en gaat ze graag weer aan de gang voor groep 1-2B, voorlopig samen met juf Caroline en 

juf Loes. Juf Ria is het aanspreekpunt voor de Zeepaardjes. 

Juf Marjolein is dit schooljaar verantwoordelijk voor groep 3 en wordt regelmatig op 

haar vrije maandagen vervangen door juf Jacqueline. 

Juf Kitty heeft ook dit schooljaar groep 4. Ze is 1 dag in de week vrij. Voorlopig zal 

meester Rutger haar op vrijdag aanvullen, totdat er zicht is op de terugkeer van juf 

Simone. 
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In groep 5 zal juf Anouk op maandag, donderdag en vrijdag werken en juf Jacqueline op 

dinsdag en woensdag. Beide leerkrachten zijn aanspreekpunt voor de groep. 

Juf Miranda bouwt haar werkzaamheden in groep 6 verder op naar 4 dagen. Meester 

Paul is er op dinsdag. Op maandag en woensdag is hij extra in de groep ter ondersteuning 

van de laatste fase van de re-integratie van juf Miranda. Juf Miranda is uw 

aanspreekpunt. 

Juf Anita staat dit schooljaar weer voor groep 7. Zij werkt 3 of 4 dagen per week. Zij 

is uw aanspreekpunt. Op de andere dagen is juf Nadia er.  

Juf Sanne is helaas afwezig vanwege gezondheidsproblemen. Op dit moment kunnen we 

nog geen inschatting maken over de duur van haar afwezigheid. Zij staat 3 dagen voor 

groep 8 en zal deze dagen vervangen worden door juf Bianca aan het begin van de week. 

De leerlingen hebben in groep 7 juf Bianca al eerder gehad, dus ze kennen haar al. Juf 

Nadia zal op donderdag en vrijdag voor groep 8 staan. Beide leerkrachten zijn uw 

aanspreekpunt. 

Juf Joyce is er weer voor de interne begeleiding. Juf Sanne werkt ook 1 dag als intern 

begeleider. We gaan ons best doen haar te vervangen. Juf Diana zal als onderwijs-

assistente weer kinderen begeleiden.  

Gelukkig is Anton er ook weer de hele week en hebben we een nieuwe meester Jan, 

namelijk meester Awish. Hij is er ook de hele week. Zoals beloofd gaan we nog een 

momentje prikken om afscheid te nemen van meester Jan. 

Als directeur moet ik bekennen dat ik blij ben dat we op school voor elke groep 

leerkrachten hebben. Landelijk staan we voor een enorme uitdaging om de bezetting van 

alle groepen en vervangingen van zieken weer rond te krijgen. Ik kan u garanderen dat 

we hier met elkaar ons uiterste best voor doen op school- en bestuursniveau. Ik kan u 

echter niet garanderen dat dit ook iedere keer gaat lukken. Mengen en verdelen van 

groepen is nu weer mogelijk, maar kan niet eindeloos gebeuren. Mocht er toch sprake 

zijn van groepen die thuis moeten blijven, dan zal ik u daarover zo snel mogelijk 

informeren. Ik hoop op uw begrip en medewerking te mogen rekenen. 

Helaas is het nog niet mogelijk om elkaar de hand te schudden en u in grote getale in de 

school te ontvangen. Sommige leerkrachten kent u, anderen niet. Bij wie komt uw kind 

dit jaar in de klas? Ons team wil zich graag aan u voorstellen. In de bijlage vindt u ons 

voorstelrondje. Natuurlijk zijn we weer voor u bereikbaar via de mail, Parro, telefonisch 

en eventueel in overleg voor een afspraak live in de school. 


