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        FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2019/2020 nr. 13 

 
         9 maart 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Deze Flessenpost volgt kort op de vorige, omdat er veel te melden is. 

 

In de vorige Flessenpost heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met een versnelde 

overplaatsing van juf Vanessa naar Kindcentrum Ontdekrijk. U leest hierover meer bij 

“Personeel”. 

 

Goede berichten: onze school is luizenvrij gebleken! Met dank aan onze luizenmoeders 

voor de controle. 

 

In de bijlage vindt u een brief van onze Medezeggenschapsraad, waarin zij aangeven dat 

er een vacature is voor een ouder in de MR. Lees voor meer informatie de bijlage. 

 

Helaas is de groep hulpouders van de Bieb nog kleiner geworden. Hierdoor kunnen de 

kinderen op dit moment nog maar om de week hun boeken ruilen bij de biebouders op 

woensdagmorgen. Uiteraard kunt u zich blijven aanmelden hiervoor. We hebben uw hulp 

hard nodig. 

 

In de komende periode zal er weer een leerlingtevredenheidspeiling gedaan worden, net 

als vorig schooljaar. Aan u wordt gevraagd om de oudertevredenheidspeiling (digitaal) in 

te vullen. Informatie hierover leest u verderop in deze Flessenpost.  

 

De organisatie van de Koningsspelen is gestart. Hier hebben we uw hulp bij nodig. Vorig 

schooljaar was er een fantastische samenwerking met de ouders, dus hopelijk gaat dat 

dit schooljaar ook weer zo worden. U leest hierover in deze Flessenpost. 

 

Veel leesplezier! 

 

Namens het gehele team,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 
Maandag 9 maart 2020 Start Project KUNST in de hele school 

Dinsdag 10 maart 2020 Oudergesprekken 2A en 2B na schooltijd en ‘s 

avonds 

Dinsdag 10 maart 2020 

Woensdag 11 maart 2020 

Schoolfotograaf:  

Dinsdag individuele foto’s en broertjes/zusjes 

foto’s met psz Peutererfje 

Woensdag groepsfoto’s  

Maandag 16 maart 2020 Studiedag BLICK voor alle personeelsleden van ons 

bestuur 

Dinsdag 17 maart 2020 Roostervrije dag, kinderen zijn vrij 

Vrijdag 20 maart 2020  Release “Hand in hand” door Kinderen voor 

Kinderen (zang en dans) 

Woensdag 25 maart 2020 AFSLUITING Project KUNST met inloop voor alle 

ouders in alle groepen van 11.30 uur tot 12.00 

uur. 

Dinsdag 7 april 2020 Oudergesprekken groep 1A en 1B na schooltijd 

Woensdag 8 april 2020 Paasontbijt voor alle groepen 

Schoolvoetbal voor de groepen 7-8 

Donderdag 9 april 2020 Studiedag team obs De Catamaran, kinderen zijn 

vrij 

Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag, school is gesloten 

Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag, school is gesloten 

Dinsdag 14 april 2020 Roostervrije dag, kinderen zijn vrij  

Woensdag 15 april 2020 t/m 

vrijdag 17 april 2020 

Eindtoets groep 8 

Woensdag 15 april 2020 Schoolvoetbal groep 5-6 

Woensdag 22 april 2020 Schoolvoetbal groep 3-4 

Vrijdag 24 april 2020 KONINGSSPELEN, kinderen zijn ’s middags vrij, 

dus na 11.45 uur 

Maandag 27 april 2020 t/m 

vrijdag 8 mei 2020 

Meivakantie 
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PERSONEEL 

 
Zoals u weet heeft juf Vanessa aangegeven intern, binnen ons bestuur, de overstap te 

willen maken naar Kindcentrum Ontdekrijk. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een 

nieuwe leerkracht voor onze school. In principe is dit voor 4 dagen kleuters. Dit kan 

echter ook nog andere verschuivingen in de school veroorzaken, afhankelijk van de 

sollicitanten die reageren en hun inzetbaarheid. 

Door de noodsituatie op Kindcentrum Ontdekrijk is de overstap van juf Vanessa in een 

stroomversnelling gekomen. Er is gekeken naar mogelijke, tijdelijke oplossingen, terwijl 

we ondertussen doorgaan met het zoeken naar een structurele oplossing.  

Helaas zijn alle leden van het Flexteam van BLICK op dit moment ingezet op de scholen. 

Daarom is er contact gezocht met onze “stille reserve”. Dit betreft collega’s die na 

soms 40 jaar onderwijs van hun welverdiende rust gaan genieten, maar die de kinderen 

en het onderwijs nog niet los kunnen laten. Zij willen ons helpen om te zorgen dat het 

onderwijs door kan gaan en er geen kinderen verdeeld moeten worden of thuis moeten 

blijven.  

Door de inzet van twee (oud)collega’s, juf Thérèse en meester Henny, en extra werken 

van juf Anouk, hebben we een vervangingsplan gemaakt, totdat er een structurele 

oplossing is.  

In groep 5 zal juf Anouk op woensdag extra komen werken en zal meester Henny op 

dinsdag voor de groep staan. Juf Anouk is uw aanspreekpunt betreffende de voortgang 

van de kinderen. 

In groep 1C zal juf Nienke op maandag staan, juf Ria op dinsdag en woensdag en juf 

Thérèse op donderdag en vrijdag. Juf Ria is uw aanspreekpunt betreffende de 

voortgang van de kinderen. Aanstaande donderdag start juf Thérèse in groep 1C. Zij 

heeft al eerder in groep 1C gestaan, dus is geen onbekende voor de kinderen. 

Dit betekent dat juf Vanessa as. woensdag voor het laatst op onze school is en op 

donderdag start op Kindcentrum Ontdekrijk. Hiermee voorkomen we dat op die school 

een kleutergroep de hele week thuis moet blijven, omdat er geen leerkracht voor hen is. 

Wij realiseren ons, dat er in de komende periode 3 gezichten voor groep 1C staan. Dit is 

helaas vaker het geval in deze tijd van lerarentekort. Dit is een tijdelijke oplossing, 

terwijl wij doorgaan naar het zoeken van een structurele oplossing. We houden u op de 

hoogte.  

We zijn onze collega’s die ons helpen ontzettend dankbaar en wensen uiteraard juf 

Vanessa heel veel succes op Kindcentrum Ontdekrijk. Zij had graag op een rustiger 

manier afscheid genomen van de groep en de school, maar helaas is dat niet anders door 

de omstandigheden. 
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DE SCHOOLFOTOGRAAF (herhaling) 

 
Op dinsdag 10 maart worden de individuele foto’s genomen en de broertjes/zusjesfoto’s. 

Hierbij worden broertjes/zusjes die op school zitten met elkaar op de foto gezet. 

Alleen broertjes/zusjes die bij IJsselkids op Peutererf zitten mogen hierbij aansluiten. 

Deze foto’s worden aan het einde van de schooldag gemaakt vanaf half 3. De 

ouder(s)/verzorger(s) die dit betreft kunnen dan met hun peuter naar binnen komen. 

Verder zullen er geen broertjes/zusjes van buiten de school op de foto gezet worden. 

 

Op woensdag 11 maart worden de groepsfoto’s gemaakt.  

 

Hieronder ziet u een voorbeeldfoto met de natuurlijk witte achtergrond waar we dit 

schooljaar voor hebben gekozen. Het bestellen van de foto’s verloopt op dezelfde 

manier als vorig schooljaar. Hierover ontvangt u later meer informatie. 
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TEVREDENHEID LEERLINGEN EN OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 
In de groepen 6,7 en 8 wordt in de komende weken de enquête over de 

leerlingtevredenheid afgenomen. Dit doen we jaarlijks om dit goed te blijven volgen. We 

combineren deze informatie met de bevindingen in het volgsysteem ZIEN over het 

sociaal welbevinden. We gaan de uitkomsten analyseren en over aandachtspunten worden 

acties afgesproken. 

 

Voor ouders wordt in deze periode in alle scholen van ons bestuur de enquête uitgegeven 

over de tevredenheid bij ouder(s)/verzorger(s). U ontvangt hiervoor binnenkort een link 

via de mail van ParnasSys. We hopen dat iedereen deze enquête invult, zodat we een 

goed beeld krijgen van uw tevredenheid over onze school. De uitkomst hiervan geeft ons 

zicht op verbeterpunten voor de toekomst. 

 

We vinden uw mening en die van onze leerlingen belangrijk. De uitkomsten van beide 

enquêtes worden besproken in het team, in de Medezeggenschapsraad en terug 

gekoppeld naar alle ouder(s)/verzorger(s) via de Flessenpost. 
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DE KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 24 APRIL 2020 
 

Op onze school vieren we de Koningsspelen op vrijdag 24 april 2020. Officieel zijn de 

Koningsspelen op vrijdag 17 april. Meerdere scholen hebben voor 24 april gekozen, 

omdat er op vrijdag 17 april nog een deel van de CITO-Eindtoets wordt afgenomen.  

We hadden dit besproken met de directie van Het Baken om zo weer een gezamenlijk 

feest te kunnen vieren. Het Baken heeft echter het kamp voor hun groep 8 ingepland 

voor de meivakantie en viert de Koningsspelen uiteindelijk toch op 17 april. 

Wij houden 24 april aan, aangezien we dat al in onze jaarplanning hadden opgenomen. 

Bovendien vinden we het een leuke, laatste schoolmorgen voor de meivakantie.  

’s Middags zijn de kinderen op 24 april al vrij. 

 

Het thema van De Koningsspelen is dit jaar “Hand in hand” en 

alles staat weer in het teken van sport en spel.  

Op vrijdag 20 maart komt de release uit van het lied en de 

dans “Hand in hand” door Kinderen voor Kinderen. Leuk 

om in de gaten te houden. Wij doen dat zeker in de klassen. 

 

 

Ter voorbereiding van de activiteiten willen we kijken of er ouder(s)/verzorger(s) zijn 

van onze school die in sportief opzicht iets kunnen betekenen op 24 april. 

We vinden het leuk als groepjes kinderen een korte clinic, workshop of sportactiviteit 

kunnen doen bij één van u, binnen of buiten. Mogelijk heeft u ervaring met voetbal of 

basketbal? Of een andere sport of vorm van bewegen? Misschien kent u iemand in uw 

netwerk die hierin iets kan en wil betekenen?  

 

Mocht dat zo zijn, zou u dat dan aan de leerkracht van uw kind willen doorgeven? 

De werkgroep neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

We hopen op deze manier een gevarieerd programma samen te kunnen stellen voor alle 

groepen en leeftijden van onze school. 

 

Alvast bedankt, namens de werkgroep Koningsspelen 

 


