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         30 oktober 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke herfstvakantie. We mogen niet klagen over de 

temperaturen, maar in de school gaat de verwarming morgen weer aan, want het wordt kouder. 

 

We blijven alert en houden ook de ventilatie in de klassen in de gaten met behulp van de CO-2-

meters. Voor de vakantie merkten we dat sommige kinderen naar school komen met dunne kleding 

of zelfs korte mouwen. Ook zagen we nog blote voeten en open schoenen. Dit wordt nu echt te 

koud. Wilt u na de herfstvakantie zorgen dat uw kind warm gekleed naar school komt? Een  

warme trui of een dik vest helpt. U mag ook een extra vest of trui meegeven om op school te 

laten. Dan hoeven ze niet in de klas te zitten met een jas aan. 

Het is belangrijk de gebruikelijke maatregelen vast te houden om het aantal besmettingen te 

beperken thuis en in de school. Bij klachten waarderen we het als u test. Als u zelftesten nodig 

heeft, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of meester Anton. 

 

Het is gelukt om aan alle groepen biebouders te koppelen, bedankt voor de aanmeldingen! Van de 

leerkrachten van de groep van uw kind(eren) krijgt u een bericht over de dag dat uw kind het 

oranje biebtasje weer mee mag nemen om te ruilen. Deze momenten vinden nu op verschillende 

dagen plaats. 

 

In de kalender op de volgende bladzijde leest u belangrijke informatie over de oudergesprekken. 

Deze vinden plaats in de week van 14 november met als avond donderdag 17 november. Het 

betreft een tienminutengesprek over hoe het met uw kind gaat op school en mogelijk wilt u ook 

nog iets over uw kind vertellen aan de leerkracht(en). Er is geen schriftelijke rapportage in de 

ontwikkelingsmap. Op 4 november ontvangt u van de leerkracht(en) via Parro een uitnodiging, 

waarna u zich kunt aanmelden voor een bepaalde dag en tijd. 

In de kalender kunt u ook lezen dat de Sintcommissie achter de schermen volop aan het werk is. 

Volgende week krijgt u een uitgebreide Sintbrief. U kunt zich nog opgeven om te komen helpen 

met versieren op vrijdag 11-11-22. 

 

Denkt u aan de vrije dag voor alle leerlingen als wij een studiedag hebben op maandag 21 

november? We eindigen deze Flessenpost met belangrijke informatie vanuit de gemeente. 

De kinderen van groep 3 mogen na de herfstvakantie alleen naar binnen komen. Veel kinderen 

deden dat al heel zelfstandig. Super! 

 

Graag tot maandag en weer veel leesplezier gewenst! 

 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2022/2023 nr. 06 

 
 

2 
 

Agenda komende periode:  

De blauwe regels betreffen activiteiten die NIET in de jaarkalender stonden, 

omdat deze later bekend zijn geworden. 

 
Maandag 31 oktober 2022 Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

Eerste week na de 

herfstvakantie 

Luizencontrole in alle groepen. 

U ontvangt bericht als er in de groep luizen 

geconstateerd zijn. Geen bericht = goed bericht! 

Donderdag 4 november 2022 Via Parro ontvangt u een uitnodiging om in te 

tekenen voor een oudergesprek. Dit is voor de 

groep 1-kleuters die na de kerstvakantie zijn 

begonnen (januari 2022) en de kinderen van 

groep 2 t/m 8. Dit kan op donderdagavond 17 

november en op andere dagen/tijden na 

schooltijd. Dit staat in de Parro die u van de 

leerkracht(en) van uw kind ontvangt.* 

Maandag 7 november 2022 Start Sinterklaasjournaal op televisie. Leuk om 

naar te kijken met uw kind(eren). 

Woensdag 9 november 2022 Wintercross voor groep 3-8 in het Schollebos. 

Vrijdag 11 november 2022 Versieren in de school voor het 

Sinterklaasfeest. 

Zaterdag 12 november 2022 Aankomst van Sinterklaas in Nederland. 

Woensdag 16 november 2022 Reservedatum Wintercross groep 3-8. 

Donderdag 17 november 2022 Oudergesprekken voor groep 1/2 t/m 8 in de 

middag en avond. U kunt hiervoor inschrijven via 

Parro. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van 

de leerkracht(en) van uw kind(eren) op 

donderdag 4 november.* 

Vrijdag 18 november 2022 Alle kinderen van groep 1-4 mogen een schoen 

meenemen met hun naam om deze te zetten voor 

Sinterklaas en zijn Rommelpiet. 

Maandag 21 november 2022 Studiedag voor het team, alle leerlingen zijn 

vrij! 

Woensdag 23 november 2022 Zou de Rommelpiet afgelopen nacht geweest 

zijn? 

 Pietengym voor de kleuters in hun eigen 

speellokaal, georganiseerd door de kinderen van 

de KANS-klas en hun juf. 

Vrijdag 2 december 2022 Pietendag in de school. 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2022/2023 nr. 06 

 
 

3 
 

Maandag 5 december 2022  

Sinterklaasfeest op school! 

Donderdag 22 december 2022 Kerstviering op school in de avond. 

Meer informatie volgt! 

Maandag 26 december 2022 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

 

Kerstvakantie 

Fijne kerstdagen & happy newyear !! 

Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag van 2023 na de kerstvakantie. 

 

PERSONEEL 

Na alle zonnige vitamines van deze herfstvakantie gaan we weer starten.  

Goed nieuws voor groep 3: na de kerstvakantie is er een nieuwe juf voor 2 dagen 

aangenomen. Ze heet ook juf Bianca! Natuurlijk heeft ze wel een andere achternaam. Ze 

is al in de klas geweest. Ze werkt al meer dan 20 jaar in het onderwijs bij de kleuters en 

groep 3. We moeten nog even kijken welke dagen ze gaat werken. Ze zal zich nog aan u 

voorstellen. Tot de kerstvakantie is onze juf Bianca (die we al kennen uit het Flexteam) 

in de groep. Op de dinsdagen zal ook juf Raquel in de klas zijn. Zij is ook al eens in de 

groep geweest. Soms is juf Bianca er dan extra voor ondersteuning van de groep en op 

andere dinsdagen is ze lekker vrij. In groep 3 zal juf Jacqueline (meestal op maandag) 

ook extra ondersteuning verzorgen. Ondertussen blijven we op zoek naar een juf of 

meester voor de 3 andere dagen. 

De eerste 2 weken na de herfstvakantie zal juf Jacqueline op maandag werken in groep 

5. Juf Anouk staat op deze maandagen voor groep 7. Daarna zal juf Anouk weer op de 

maandagen in groep 5 staan en op dinsdagen in groep 7, als juf Miranda vrij is. 

In groep 6 zal meester Rutger vanuit het Flexteam voorlopig op de vrijdagen voor de 

klas staan als juf Sanne vrij is. 

Door privéomstandigheden zal juf Saskia van de Dolfijnen de komende dagen niet geheel 

voor de groep staan. Meester Paul is er op deze maandag voor de groep vanuit het 

Flexteam. Op deze dinsdag komt juf Tamara extra werken voor de groep. 

Na de herfstvakantie is er een stageweek voor de studenten van de PABO. Juf Dounia 

en meester Joeri zijn eerste jaarstagiaires en zijn de komende week bij de kleuters. 
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Daarna lopen ze op dinsdag stage bij de kleuters. We wensen deze jonge mensen een 

mooie start van hun studie en onderwijscarrière op onze school. 

De opvolging van juf Diana is voor een groot deel ingevuld door juf Arienne. Zij 

begeleidde al eerder als hulpouder kinderen met Bouw! Tutorlezen. Ze is onderwijs-

assistente en wordt op dit moment door juf Diana ingewerkt in een groot aantal van 

diens ondersteuningstaken.  

Zoals u weet is juf Diana ook altijd druk bezig met de BSN-activiteiten. We zijn nog aan 

het kijken hoe we daarvoor iemand kunnen vinden. Mocht u interesse hebben, vindt u  

het leuk om dingen te organiseren voor de school, denkt u dat dit u leuk lijkt en wilt u er 

meer over weten, kom dan gerust langs voor een vrijblijvend gesprek. 

☆Nieuwe rubriek!☆ 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

Vanaf vandaag leest u hier mededelingen, vragen of oproepen  

vanuit de Ouderraad.  
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die de OR aangaan kunt u ons contacten via de 
email. Ons emailadres is: or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl  

 

Oproep: Hulpouders gezocht ter voorbereiding van het Sinterklaasfeest! 
 

De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn begonnen. Graag zouden we u als ouders willen 
vragen of u eventjes tijd heeft om te komen helpen met het versieren van de school.  

Dit staat gepland op de ochtend van 11-11-22, de dag voor de intocht.  
U heeft hier een brief over ontvangen.  

Graag ontvangen we het strookje ingevuld terug als u komt helpen,  
uiterlijk maandag 31 oktober. 

 

Groetjes namens de OR! 
 

U ONTVANGT MEER INFORMATIE OVER DE 
JAARVERGADERING VAN DE OUDERRAAD  

IN EEN APARTE MAIL / PARRO ! 

 

 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
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DE WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID IN GROEP 7 & 8 

In de bovenbouw is Mediawijsheid en goed omgaan met social media een belangrijk 

onderwerp. Ook voor ouders is het relevant om te weten wat hun kinderen doen op het 

online netwerk. Veel leuke dingen zijn mogelijk, maar er liggen ook gevaren op de loer. 

Hoe ga je hier goed mee om? 

Dit is regelmatig onderwerp van gesprek, bij voorkeur preventief. Indien nodig gaat hier 

ook over in de klas naar aanleiding van incidenten en actuele zaken die spelen in de 

leefwereld van de kinderen. Het is een structureel onderdeel van ons lesprogramma.  

De week van de Mediawijsheid helpt ons daarbij. Ook dit schooljaar doen onze groepen 

7 en 8 weer mee aan de MediaMasters. We wensen de leerlingen veel speel- en 

leerplezier! 

 

Op de volgende bladzijden leest u belangrijke 

informatie vanuit de gemeente Capelle….. 
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“Kindpakket, want alle kinderen doen mee!” 

We realiseren ons dat er voor veel gezinnen moeilijke tijden aanbreken. We willen graag 

helpen waar we kunnen en hopen dat u ons daarvoor weet te vinden. U kunt terecht bij 

de ouders van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, bij de leerkracht(en) van uw 

kind en natuurlijk bij onze interne begeleiding en directie. We begrijpen dat het soms 

moeilijk is om ons te benaderen, maar we willen graag met u meedenken waar we kunnen, 

uiteraard met respect voor uw situatie en privacy. 

 

De gemeente Capelle aan den IJssel doet ook haar best om mee te denken en te helpen. 

Zo is het bijvoorbeeld fijn als kinderen toch een hobby kunnen hebben, ook als het 

financieel moeilijker gaat in een gezin. Hiervoor biedt de gemeente Capelle 

mogelijkheden via het Kindpakket, onderdeel Jeugdsportfonds. Onze school, de directie, 

is intermediair voor het Jeugdsport- & cultuurfonds en we kunnen u helpen bij een 

aanvraag. Dit doen we ieder schooljaar voor diverse gezinnen; u bent echt niet de enige 

en het is fijn om leuke dingen mogelijk te maken voor onze kinderen. 

 

Kent u het “Kindpakket” van de Gemeente Capelle aan den IJssel?  

In deze folder staan nog veel meer ondersteuningsmogelijkheden voor de gezinnen 

binnen onze gemeente. Deze folder heeft u kort geleden met een brief thuis ontvangen. 

Bij het gemeentehuis en bij meester Anton kunt u deze folder ook ophalen. Voor meer 

informatie kunt u kijken op de site van de gemeente. Zie ook onderstaande informatie. 
 

Bron: gemeente Capelle aan den IJssel 

Alle gezinnen met kinderen van 3 tot en met 17 jaar hebben een brief gekregen van de 

gemeente Capelle. Daarbij is de folder Kindpakket meegestuurd. In die folder staat alles over 

de hulp en bijdragen die ouders met een klein inkomen kunnen krijgen. In de brief staat ook 

hoe geld bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur aangevraagd kan worden. 

Veel gebruik van de regelingen 

In Capelle wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om extra geld te krijgen voor 

kinderen. Wethouder Harriët Westerdijk: “In het Kindpakket staan alle regelingen voor ouders 

met een laag inkomen overzichtelijk bij elkaar. Dat kan zijn voor een extra bijdrage voor sport 

en cultuur of voor schoolkosten. Maar er staat ook informatie over de bibliotheek en het 

Jeugdvakantiepaspoort. Met de brief en de folders willen we nog meer mensen wijzen op de 

mogelijkheden. Het is van belang dat in Capelle iedereen kan meedoen aan de samenleving 

en dat geldt zeker voor kinderen.” 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Een voorbeeld uit het Kindpakket is het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Met geld uit dit fonds 

kunnen kinderen uit gezinnen met een lager inkomen sporten of op dans- of muziekles gaan. 

Wethouder Harriët Westerdijk: “Sporten en cultuur zijn zo belangrijk voor kinderen. Geld mag 

dan geen belemmering zijn. Daarom is het goed dat het fonds er is. Ouders krijgen daarmee 

een steuntje in de rug om hun kinderen bijvoorbeeld te laten voetballen, gitaar te leren 

spelen of hun zwemdiploma te laten halen.” 

Contactpersoon 

Het Jeugdfonds betaalt maximaal € 225 voor sport of € 450 voor cultuur. Hiermee kan een 

kind van 4 tot en met 17 jaar een jaar lang sporten, muziek- of dansles volgen. Het bedrag is 

voor het lidmaatschap en de nodige materialen en kleding. Een contactpersoon doet de 

aanvraag. Deze persoon werkt bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 

Welzijn Capelle, Stichting Leergeld of de school van het kind. 

Meer informatie 

www.capelleaandenijssel.nl/kindpakket 

www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds 

 

Voor alle hulpvragen 

Neem contact op met Welzijn Capelle via aanmelding@welzijncapelle.nu 

of bel 010 - 707 49 00 (telefonisch spreekuur van 9.00 - 16.00 uur). 

Of geef persoonlijke vragen en opmerkingen door via ons contactformulier.  

 

Contact 
Welzijn Capelle 

De Linie 7E 

2905 AX Capelle aan den IJssel 

 

http://www.capelleaandenijssel.nl/kindpakket
http://www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds
mailto:aanmelding@welzijncapelle.nu
https://www.welzijncapelle.nu/contact/aanmelding

