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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst wil ik u, de kinderen en ook het team hartelijk danken voor het
welkome gevoel dat iedereen mij heeft gegeven vanaf het moment dat ik obs De
Catamaran binnen liep. Ik realiseer me dat alles heel snel is gegaan, maar na krap
3 weken weet ik al dat obs De Catamaran echt een school is om trots op te zijn.
Openheid en respect zijn voelbaar en zichtbaar en dat is ook de manier waarop ik
graag samenwerk om met elkaar goed onderwijs te verzorgen voor de kinderen,
uw kostbaarste bezit, dat u vele uren in een schoolweek aan ons toevertrouwt.
Afgelopen week hebben we een kennismakingsbezoek van ons bestuur gehad en
mochten we 3 vertegenwoordigers van BLICK ontvangen. Het was een geslaagde
dag, waarbij ze “in onze dagelijkse keuken” hebben mogen kijken, maar ook
genoten hebben van ons speciale moment in de middag met het project in alle
groepen. Hier waren elementen van meervoudige intelligentie zichtbaar en werd
er thematisch gewerkt aan wereldoriëntatie volgens het principe van
VierKeerWijzer. Ze keken hun ogen uit en kinderen konden heel goed vertellen
waar ze mee bezig waren en waarom ze een bepaalde opdracht hadden gekozen.
Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor mij was het een uniek moment van
nadere kennismaking. Obs De Catamaran heeft veel kwaliteiten, niet alleen de
kinderen, maar ook de leerkrachten. Volgend schooljaar wordt er zeker weer
koers gezet naar nog beter onderwijs van deze tijd voor uw kinderen.
Over een aantal weken zal, samen met de Medezeggenschapsraad, besproken
worden of we onze samenwerking kunnen continueren na de zomervakantie.
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Voorlopig zie ik u graag op obs De Catamaran, want er is nog van alles te doen in
de komende weken. Kijk maar in onze agenda!
Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
Adjunct-directeur obs West
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Agenda komende periode:
Vrijdag 01-06-2018
Woensdag 06-06-2018
t/m vrijdag 08-06-2018
Maandag 11-06-2018
Donderdag 14-06-2018
Vrijdag 22-06-2018
Donderdag 28-06-2018

Vrijdag 29-06-2018
Dinsdag 03-07-2018
Dinsdag 10-07-2018
Woensdag 11-07-2018
Donderdag 12-07-2018
Vrijdag 13-07-2018
Maandag 26-08-2018

Schoolfotograaf (zie info)
Kamp groep 8
Start Avondvierdaagse (OR)
Studiedag voor het team, alle kinderen zijn vrij!
Suikerfeest
Kermismiddag groep 1-7 met het IJsselcollege
Schoolreis groep 1 t/m 3 naar Plaswijckpark
Schoolreis groep 4 t/m 8 naar Drievliet
Laatste flessenpost van het schooljaar
Rapporten groep 2 t/m 7 mee (gesprek alleen indien
gewenst)
Kennismaking nieuwe groep
Groep 8 is ’s middags vrij
Afscheidsavond groep 8
Eindfeest
Laatste schooldag voor alle kinderen
De hele dag vrij: fijne zomervakantie!
Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Schoolfotograaf op vrijdag 1 juni 2018
De Ouderraad is druk bezig geweest met het voorbereiden van het bezoek van
de schoolfotograaf. Ook dit schooljaar komt “De nieuwe schoolfotograaf” weer
de foto’s nemen in de gymzaal van de kleuters. Er zal een witte achtergrond
gebruikt worden. Dit schooljaar worden er 3 portretfoto’s gemaakt en een
groepsfoto. Door de groei van het aantal groepen is het organisatorisch en qua
planning helaas niet meer mogelijk om broertjes/zusjesfoto’s te maken.
Over enkele weken ontvangt u een code waarmee u digitaal de foto’s kunt
bestellen en uw eigen keuzes kunt maken.
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Nieuwe wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Over deze nieuwe wetgeving betreffende de bescherming van de privacy heeft u
vast en zeker al iets vernomen. Ook als school hebben we hiermee te maken.
Gelukkig worden we hierin ondersteund door het stafbureau van ons bestuur.
Op elke school moet jaarlijks een toestemmingsformulier ingevuld en
ondertekend worden door de ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van het wel of
niet maken van foto/filmmateriaal van uw kind. Op dit moment is dit niet actueel
in orde op De Catamaran. Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan we dit
regelen. Om hoge boetes te voorkomen is daarom afgesproken dat we tot dat
moment geen fotomateriaal plaatsen op Parro of in de Flessenpost.
Opnames die bezoekers zelf maken, zoals bijvoorbeeld tijdens de fantastische
kleutermusical van afgelopen vrijdag, zijn wel toegestaan. Die opnames worden
namelijk niet door school gemaakt en op een moment dat de school als openbare
ruimte gebruikt wordt. Natuurlijk is het prettig als iedereen zorgvuldig met dit
foto/filmmateriaal omgaat.

Kermismiddag 22 juni in samenwerking met het IJsselcollege
Vrijdagmiddag 22 juni
kermismiddag voor de
Deze middag wordt
van het IJsselcollege,
onderwijs van BLICK.
Die middag gaan de
spelletjes doen in het

is er op onze school een
kinderen van groep 1 t/m 7.
georganiseerd door leerlingen
de school voor voortgezet

Voor groep 1 t/m 3
groepje van ongeveer
Op de deur van deze
inschrijflijst te
Er gelden die middag

zoeken we ouders die een
8 kinderen willen begeleiden.
klaslokalen komt een
hangen.
normale schooltijden.

kinderen in groepjes allerlei
teken van het thema kermis.
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Vakantiebieb voor veel leesplezier in de zomer !
Om terugval van AVI-niveau na de zomervakantie te voorkomen, is er dit jaar de
vakantiebieb. Ook deze zomer staan er meer dan 30 jeugdtitels in de
Vakantiebieb. De app is te downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Kinderen van 6
t/m 12 maken bovendien kans op een iPad mini, door te laten weten wat hun
favoriete e-boek uit de Vakantiebieb is en waarom. Voor verdere informatie zie:
Vakantiebieb.nl.
Verder vindt u op zwijssen.nl/zomerlezen online activiteiten onder de naam
‘leesluikjes’. Elke vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje openen met daarin
een verrassende activiteit, waarmee kinderen op een speelse manier met lezen
bezig zijn.

