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          16 juli 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie staat voor de deur. De zon komt eraan! 

Het is weer een bijzonder jaar geworden met een totaal andere afsluiting dan verwacht: in de 

laatste schoolweek groep 3 in quarantaine en ook groep 8. We hadden ons zo verheugd op de live-

musical die toch door zou gaan, maar helaas, het mocht niet zo zijn. 

We hopen onze groep 8 van dit schooljaar echter in het nieuwe schooljaar weer te zien. Dit leest 

u verderop in deze Flessenpost. 

 

Deze donderdag hebben we afscheid genomen van juf Marjanne, de juf voor het 

godsdienstonderwijs aan de groepen 5-8. Zij gaat een dagje minder werken en meer tijd aan haar 

gezin besteden. De kinderen hebben met haar een gezellige laatste les gehad. 

 

Helaas hoorden we vrij onverwacht dat meester Jan, die al 13 jaar schoonmaakt op onze school 

namens Promen, na de zomervakantie op een andere school zal gaan werken. We willen meester 

Jan heel erg bedanken voor al zijn harde werk voor onze school in al die jaren en gaan in het 

nieuwe schooljaar hiervoor een mooi moment plannen. Onze school zal een andere schoonmaker 

krijgen. 

 

Voor de zekerheid vermelden we nog een keer de jaarplanning van vakanties, studiedagen en 

leerlingvrije dagen van het nieuwe schooljaar.  

 

Aan het eind van de zomervakantie ontvangt u weer de eerste Flessenpost van het nieuwe 

schooljaar met allerlei relevante informatie, zoals het gymrooster. Volgend schooljaar moeten we 

tot de kerst op dinsdag gebruik gaan maken van de gymzaal aan De Gong. Dit gebeurt bij 

toerbeurt in de wijk Schollevaar. Meer bericht volgt na de vakantie. 

 

We weten op dit moment niet welke Coronamaatregelen dan nog zullen gelden. Er is half augustus 

weer een landelijk onderwijs- en Corona-overleg en het crisisteam van BLICK komt op 27 

augustus weer bij elkaar. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we zullen starten zoals we geëindigd 

zijn, maar in de eerste Flessenpost krijgt u een update. 

 

Rest mij u, namens het gehele team, een fantastische zomer te wensen. Geniet met elkaar van 

wat allemaal weer mag en blijf gezond. 

 

We zien u allemaal heel graag weer terug op maandag  

30 augustus! 

 

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! 

 

 

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 

 
Deze data staan ook allemaal in de nieuwe schoolkalender van obs De Catamaran die u 

weer ontvangt aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

 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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DE STERREN VAN DE CATAMARAN 2020-2021 

 
In het nieuwe schooljaar hopen we onze groep 8 van dit schooljaar nog een keer 

teug te zien. Gezellig even bijkletsen, horen en zien hoe het met iedereen gaat 

op het voortgezet onderwijs. Dan kunnen we ook met hen de traditie vervolgen: 

zij zijn de tweede groep 8 die een eigen tegel heeft voor de voordeur van de 

school.  

 

 
 

We wensen deze 17 kanjers een succesvolle start op het 

voortgezet onderwijs en een fantastische zomervakantie! 

 

 

 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2020/2021 nr. 17 

 
 

4 
 

 

VAKANTIENIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

VAKANTIENIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
Niet alleen op school, maar ook in de vakantie is het belangrijk om te blijven 

lezen. Na zes weken vrij te zijn geweest zakt het leesniveau van veel kinderen. 

Dat is zonde van al het harde werk van het afgelopen schooljaar. Gelukkig is dit 

makkelijk te voorkomen door te blijven lezen tijdens de vakantie! 

 

Met de gratis Online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en 

luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar is dit gratis. Óók als je geen lid 

bent van de bibliotheek. 

 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 

31 augustus. In de vakantie mag je 10 e-

books en 10 luisterboeken gratis lezen. 

 

Op deze pagina vind je duizenden boeken 

waaruit je kunt kiezen. Je kunt hier je 

gratis Boek ’n Trip account aanmaken. 

 

Wil je weten hoe de app eruitziet en 
werkt? Bekijk dan samen met je kind dit 
filmpje. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip..html
https://reg.kb.nl/actie/aanmaken
https://www.youtube.com/watch?v=HnIrYMrZffQ
https://www.youtube.com/watch?v=HnIrYMrZffQ
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Gratis lezen met Boek ’n Trip – stappenplan: 

Stap 1 Download de app van de Online Bibliotheek. 

Stap 2 Klik op ‘Naar inloggen’. 

- Ben je al lid van de bieb? Log dan in het je eigen pasnummer en wachtwoord. 

- Ben je geen lid van de bieb, maar wil je wel lekker lezen? Klik dan op ‘Maak 

gratis account aan’ en vul je gegevens in. Je account bestaat t/m 31 augustus, 

daarna verdwijnt het vanzelf. 

Stap 3  

Bekijk de catalogus of gebruik de zoekfunctie om een boek te zoeken waar je zin 

in hebt. Het icoon van de koptelefoon geeft aan dat het een luisterboek is, het 

icoon van de e-reader wijst op een e-book. 

Stap 4  

Klik een boek aan. Je ziet nu de samenvatting en trefwoorden. 

Soms kun je ook een voorbeeld bekijken of beluisteren. 

Lijkt dit boek je wat? Klik dan op ‘Lenen’. 

Het boek komt dan op jouw boekenplank te staan. Klik daar op het download 

symbool. 

Stap 5 Bekijk je boekenplank en lees/beluister je boek! 

 

 

 
 

 

 

EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE VOOR IEDEREEN 

 

BLIJF GEZOND 

 

TOT MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 


