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           5 april 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De meivakantie komt in zicht en we hebben nog veel leuke en spannende dagen te gaan.  

Er is weer veel te melden. In de Flessenpost staat informatie die voor meerdere groepen of voor 

de hele school relevant is. De meeste groepsgebonden informatie krijgt u via de Parro of een 

aparte mail van de leerkracht(en) zelf. De schoolbrede informatie gaat over leuke en gezellige 

dingen, over de inhoud van ons onderwijs en ook over afspraken en organisatorische zaken. We 

hopen dat u elke keer de moeite wilt nemen om de Flessenpost te lezen. Zo blijft u op de hoogte 

van wat er in de hele school gebeurt en wat er voor u en uw kind(eren) belangrijk is.  

 

Zo leest u in deze Flessenpost meer over het onderwijs aan Oekraïnse kinderen in Capelle aan 

den IJssel en hoe hulp voor Oekraïne vanuit de gemeente geregeld is. 

 

Vanuit de Ouderraad heeft u ook een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage van de 

schoolreis en het schoolkamp, die u dit keer ook weer kunt voldoen via een QR-code. In de 

bijlagen kunt u nogmaals lezen hoe dit precies werkt. Over alle feesten leest u in deze 

Flessenpost meer. U kunt in ieder geval alvast in uw agenda donderdag 2 juni noteren als de dag 

van de schoolfotograaf! 

 

De bibliotheek op school stuurt u via deze Flessenpost nog leuke leestips voor thuis, boeken die u 

kunt lenen bij de bibliotheek en die ook in de schoolcollectie zitten. Op woensdag 13 april 

kunnen de kinderen nog een laatste keer boeken ruilen voor de meivakantie. Denkt u aan de 

oranje tasjes? Alvast bedankt. 

 

Het was weer even wennen aan de zomertijd, maar zou u willen zorgen dat uw kind op tijd op 

school is? Om 8.15 uur is het de bedoeling dat alle kinderen in de klas zijn. Er komen nog veel 

kinderen te laat. Het is voor een kind erg vervelend om de klas in te komen als de les al begonnen 

is. De deuren aan het schoolplein gaan om 8.15 uur dicht. Hierna kan de ingang aan de 

parkeerplaatsen gebruikt worden. 

 

Inmiddels worden de gymlessen van groep 3 t/m 8 weer in kleding en schoenen gegeven in de 

grote gymzaal op dinsdag en vrijdag. Veel kinderen vergeten hun gymspullen. Wilt u hier samen op 

letten? 

 

Tenslotte wensen we groep 7 en 8 een sportief 

schoolvoetbaltoernooi toe op woensdag 6 april!! 

 

Veel leesplezier gewenst! 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

 

Met vriendelijke groet, 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  
Let op de blauwe regels, deze data staan niet of anders in de jaarkalender. 

 

Woensdag 6 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 7-8. VEEL SUCCES ! 

Woensdag 13 april 2022 De laatste keer boeken ruilen in de bibliotheek 

op school voor de meivakantie. 

Woensdag 13 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 5-6. De kinderen die 

deelnemen krijgen de informatie mee naar huis. 

Donderdag 14 april 2022 De groepen 4 t/m 8 graag een bord en bestek 

meenemen op donderdag 14 april. Voor de 

groepen 1 t/m 3 wordt dit geregeld. 

Vrijdag 15 april 2022 Goede vrijdag: Paasfeest in de school met een 

Paasontbijt of -lunch, Paashazengym en gezellig 

Paaseieren zoeken. 

 

Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag: iedereen is vrij! 

Dinsdag 19, woensdag 20 en 

donderdag 21 april 2022 

Centrale Eindtoets groep 8 

Woensdag 20 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 3-4. De kinderen die 

deelnemen krijgen de informatie mee naar huis. 

Vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen voor de hele school !! 

Maandag 25 april 2022 t/m 

vrijdag 6 mei 2022 

 

 

 

 

 

Zondag 8 mei 2022 Moederdag 

Maandag 9 mei 2022 Eerste schooldag na de meivakantie 
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PAASFEEST OP GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 2022 
 

Het wordt een feestelijke dag met : 

✓ Paasontbijt voor de groepen 1 t/m 4. 

✓ Paaslunch voor de groepen 5 t/m 8. 

✓ Paashazengym bij meester Frans in de grote gymzaal. 

✓ Voor de groepen 1 t/m 5 en peuters van Peutererf natuurlijk Paaseieren zoeken. 

 

Al het lekkers wordt verzorgd door de 

Ouderraad vanuit de vrijwillige 

ouderbijdrage. Hartelijk dank hiervoor! 

Verzoek voor de groepen 4 t/m 8: 

Wilt u op donderdag 14 april aan uw kind een 

bord, bestek en beker meegeven in een 

plastic tas? Deze komen dan op vrijdag 15 

april weer mee naar huis. 

Verzoek voor de groepen 1 t/m 3: 

Voor deze groepen is alles op school 

aanwezig. Wel zoeken de juffen nog ouders die het serviesgoed thuis willen afwassen. U 

kunt zich dan hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 

DE KONINGSSPELEN OP  

          VRIJDAG 22 APRIL 2022 
De voorbereidingen zijn gestart. Dit vraagt veel 

organisatie en we verwachten dat we op vrijdag 22 april 

ook veel hulpouders nodig hebben. 

Het wordt een dag met onder andere Koningsgym bij 

meester Frans in de grote gymzaal, oud-Hollandse 

spelletjes op het schoolplein, een springkussen en de 

beroemde Koningslunch voor alle kinderen en hulpouders 

van die dag. Een echt koninklijke dag! 

 

Verzoek aan ouder(s)/verzorger(s) van alle groepen: 

Wilt u alvast kijken in uw agenda of u op vrijdag 22 april tijd heeft om op die speciale 

schooldag te komen helpen? We hebben ongeveer 30 hulpouders nodig. U krijgt hier nog 

een officiële vraag over via Parro en de mail. Met uw hulp wordt het weer een 

fantastisch feest met elkaar! 

 

Natuurlijk is het leuk als kinderen (en hulpouders) verkleed zijn en/of iets leuks aan 

hebben in de kleuren van ons Koningshuis en onze nationale vlag! 
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OPVANG OEKRAÏNSE KINDEREN 
 

De oorlog in Oekraïne houdt het nieuws en ook veel leerlingen, leraren en scholen bezig. 

Inmiddels worden op verschillende plekken in Nederland Oekraïense gezinnen 

opgevangen. Op 15 procent van de basisscholen in Nederland hebben zich de afgelopen 

weken leerlingen uit Oekraïne gemeld. De eerste kinderen volgen op dit moment reeds 

onderwijs op een BLICK school in Capelle aan den IJssel.  

Ons bestuur is in overleg met de gemeente Capelle en andere schoolbesturen om de 

eerste opvang en onderwijs voor deze kinderen te regelen. 

Hiervoor wordt in eerste instantie gedacht aan de Nieuwkomersgroepen, waarvan er 3 

zijn in Capelle aan den IJssel. Ook kan er bij scholen aangeklopt worden voor plaatsing. 

We zullen dan steeds als school kijken wat mogelijk is als tijdelijke opvang in overleg 

met bestuur en gemeente. Eerste behoefte van deze kinderen is niet het leren van de 

Nederlandse taal, maar een veilige omgeving, ritme en structuur, contact met 

leeftijdsgenootjes en samen spelen en leren. Er is veel onzeker in deze tijden, maar 

waar mogelijk willen we als openbaar onderwijs deze kinderen helpen. 

 

Vanuit de gemeente Capelle is ons gevraagd om u ook te informeren over de manier 

waarop andere hulp gecoördineerd wordt in de gemeente. Hiervoor is de bijlage 

“Inzameling goederen voor de vluchtelingen uit Oekraïne” toegevoegd. 
 

 

 

GROEP 7: 

VAN HARTE 

GEFELICITEERD  

MET HET BEHALEN 

VAN JULLIE 

VERKEERSDIPLOMA 

!!! 
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NIEUWS VANUIT DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
 
 
Lezen over anderen 
 

Iedere leerling groeit uit tot een volwaardig burger in de samenleving. Daarom wordt in het 

onderwijs ook aandacht besteed aan burgerschap: kinderen leren na te denken over de 

keuzes die ze maken. School is hiervoor de ideale plaats, omdat daar een afspiegeling van 

de samenleving te vinden is. 

Om mee te doen in de maatschappij is geletterdheid natuurlijk een voorwaarde. Daarbij 

zorgt lezen ervoor dat kinderen veel kennis opdoen over allerlei onderwerpen. Zo komen ze 

ook in aanraking met verschillende mensen en achtergronden. Ook ontwikkelt uw kind door 

te lezen gevoelens, sociaal gedrag en empathie. 

 

 

 

 

 

 

Lezen kan je de wereld van een ander 

laten zien. Dat is niet alleen heel leerzaam, maar ook erg leuk. Hieronder enkele tips voor 

(voorlees)boeken waarin diversiteit in afkomst, geloof, geaardheid of handicap een rol 

speelt: 

Groep 1/2: Waar is mijn noedelsoep?!? – Reza & Chee-Han Kartosen-Wong 

Groep 3/4: De flat van Fatima – Janneke Schotveld 

Groep 5/6: Jongen in jurk – David Williams 

Groep 7/8: Timur – Gaby Rasters 

 

 

 
 

Leen de boeken gratis in de schoolbibliotheek of bij de Bibliotheek aan den IJssel. 


