FLESSENPOST
Schooljaar 2020/2021 nr. 12
28 maart 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij al weer de twaalfde Flessenpost in de aanloop naar Pasen. Hopelijk gaat de lente
nu ook echt komen!
Er is weer veel te vertellen over ons personeel, stand van zaken rondom Corona en de
plannen voor een aangepast Paasfeest op school. Ook is de Medezeggenschapsraad weer
bij elkaar geweest en krijgt u hiervan een korte terugkoppeling. Enkele foto’s over het
project “Holland” fleuren deze Flessenpost op.
Tenslotte zijn er ook nog enkele voorleestips vanuit de bibliotheek op school.
Over de oudergesprekken en het aanmelden hiervoor via Parro ontvangt u meer
informatie via een apart bericht.
Graag vraag ik ook nog uw aandacht voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling.
Hiervoor kunt u deze link gebruiken:
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F7M8CZC
Het invullen neemt hooguit 10 minuten in beslag. Hopelijk wilt u hier even de tijd voor
nemen, zodat de respons ook representatief is voor de school en we ermee aan de gang
kunnen.
Zoals bekend komt er een lang Paasweekend aan. Hopelijk kunt u genieten van een flinke
portie voorjaar. Veel plezier en zon 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:
Dinsdag 30 maart 2021
Woensdag 31 maart 2021
Donderdag 1 april 2021
Vrijdag 2 april 2021
Maandag 5 april 2021
Dinsdag 6 april 2021
Vrijdag 9 april 2021
Week van 12 april 2021

Dinsdag 20 april 2021
Woensdag 21 april 2021
Donderdag 22 april 2021
Vrijdag 23 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
Vrijdag 30 april 2021
Week 18 en 19 2021
Maandag 17 mei 2021

Paashazengym bij meester Frans in de grote
gymzaal
Alternatief programma Paasontbijt
De leerlingen zijn vrij!
Goede vrijdag : iedereen is vrij!
Tweede Paasdag : iedereen is vrij!
Studiedag voor het team. De leerlingen zijn vrij!
Ontwikkelingsmappen / rapporten gaan mee naar
huis voor groep 2 t/m 8
Oudergesprekken groep 2 t/m 7 en deel van
groep 1. Informatie volgt. Gesprekken zijn via
Teams. Uitnodigingen voor de gesprekken komen
via Parro.
Centrale Eindtoets groep 8
Vergadering Medezeggenschapsraad via Teams
Centrale Eindtoets groep 8
Centrale Eindtoets groep 8
Een feestelijke dag rondom de Koningsspelen
Koningsdag 2021: iedereen is vrij!
Laatste schooldag voor de meivakantie
Meivakantie
Eerste schooldag na de meivakantie

De Zeepaardjes hebben hard gewerkt aan hun Hollandse molens.
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PERSONEEL
Juf Ria is weer dagelijks in de school te zien en aan het werk buiten de groep met
groepjes kinderen. Als het goed gaat zal ze haar werkzaamheden steeds verder
uitbreiden buiten de Zeesterren en ook in de groep. Juf Caroline zal de komende
periode de hele week voor deze groep staan.
Meester Paul heeft heel lang op maandag en dinsdag voor de Zeesterren gestaan,
waarvoor onze dank. Hij zal voorlopig op maandag in groep 3 staan en ia op woensdag nog
afwisselend in de andere kleutergroepen.
Helaas is juf Nienke van groep 3 nog ziek. Ze is nog erg benauwd en zal rustig op moeten
knappen. Voorlopig staat meester Paul dus op maandag voor groep 3 en juf Loes op de
andere dagen. Juf Loes is voorlopig het aanspreekpunt voor groep
Juf Miranda van groep 6 is thuis vanwege vermoeidheidsklachten. We hopen dat de rust
haar goed doet. Komende week komt juf Ashley van het Flexteam in groep 6. Juf Anita
komt dinsdag extra werken in haar eigen groep, waardoor juf Imara op dinsdag en
woensdag in groep 6 kan staan. We hebben uiteraard steeds contact met juf Miranda
over de komende periode.
Met dank aan de vele leden van het Flexteam van BLICK en collega’s van andere BLICKscholen is het steeds mogelijk geweest om de vervangingen te regelen. Ook onze eigen
collega’s komen extra werken en zijn flexibel in hun inzet. Iedereen heel erg bedankt!

Ook onze Zeesterren
zijn geconcentreerd
bezig geweest
over “Holland”.

3

FLESSENPOST
Schooljaar 2020/2021 nr. 12

CORONA
In de vorige Flessenpost schreef ik nog, dat we ons in de handen mochten knijpen ten
aanzien van het uitblijven van quarantaine op school. Inmiddels zijn er een groep 3 en 5
thuis of thuis geweest. We proberen hier steeds snel en adequaat mee om te gaan en
vragen van u hierin ook enorme flexibiliteit. Dank daarvoor!
Op school- en op bestuursniveau maken we ons zorgen over deze ontwikkelingen. We
merken dat alle onzekerheid en constante alertheid een wissel trekt op iedereen.
We hebben echt uw hulp nodig om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
Mocht u twijfels hebben, bel dan even naar school voor overleg. Op de site van de RIVM,
de GGD en ook de PO-raad kunt u ook veel informatie vinden, zoals:
➢

➢

➢
➢
➢
➢

Bij klachten moeten kinderen die naar de basisschool gaan thuisblijven, zowel met milde
klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als met zware klachten (veel
hoesten, koorts of benauwdheid).
Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts of chronische
luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te worden als ze geen andere klachten
hebben.
Dringend advies is om de kinderen te laten testen bij klachten.
Huisgenoten blijven ook thuis als het kind naast milde klachten last heeft van koorts of
benauwdheid.
Laat u uw kind niet testen? Dan mag het pas weer naar de kinderopvang of school als het
24 uur volledig klachtenvrij is.
Blijven de milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer
naar school of opvang.

Als er sprake is van nauw contact met een positief getest persoon gaat een quarantaine
in. Hiervoor gelden andere, speciale afspraken. Deze informatie heeft u ontvangen bij
de eerdere meldingen en zult u steeds weer opnieuw ontvangen als het nodig is.

Groep 3
Een lesje over
Hollandse drop
proeven en
beschrijven.
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ONTWIKKELINGSMAP EN OUDERGESPREKKEN
Op dit moment zijn bijna alle CITO-middentoetsen afgenomen. Er moesten veel
toetsmomenten ingehaald worden door zieke leerlingen.
Leerkrachten zijn alle uitkomsten aan het invoeren het leerlingvolgsysteem en
analyseren deze gegevens. Dit alles wordt, samen met de observaties in de klas en
uitkomsten van de methodetoetsen, verwerkt in de schriftelijke rapportage. Deze komt
mee naar huis op vrijdag 9 april in de ontwikkelingsmap. Dit is voor groep 2 t/m 8.
In de week van 12 april zijn de oudergesprekken voor groep 2 t/m 7 en enkele leerlingen
van groep 1*. Hiervoor krijgt u van de leerkracht een uitnodiging via Parro. De
oudergesprekken zijn uit veiligheidsoverwegingen via Teams.
U ontvangt hier nog aparte informatie over.
Groep 8 heeft recent al oudergesprekken gehad over het advies voor het Voortgezet
Onderwijs.
*De gesprekken voor de leerlingen van groep 1 zijn afhankelijk van het moment dat een
kind is ingestroomd in de kleutergroep. De kleuterleerkrachten zullen aangeven of een
gesprek in de week van 12 april kan plaats vinden of op een ander moment.

Groep 4
schildert
Delfts blauw
bordjes.
Wat
ontzettend
mooi!
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PASEN
In deze tijd vieren we Pasen op een alternatieve en Coronaproof manier. We hebben
eigenlijk 2 programma’s:
➢ Dinsdag 30 maart 2021 : voor alle groepen is er Paashazengym in de grote
gymzaal bij meester Frans.
➢ Woensdag 31 maart 2021 beginnen we de dag met langere tijd buiten spelen en
eieren zoeken voor de groepen 1 t/m 4. Rond 12 uur verzorgt de Ouderraad
heerlijke pannenkoeken vanuit een restaurant, die keurig per groep verpakt
worden aangeleverd.
➢ Deze pannenkoek is iets extra’s. U kunt die dag gewoon 2 keer iets te eten en te
drinken meegeven. Wat over is gaat, zoals altijd, mee naar huis, zodat u weet wat
uw kind op school gegeten en gedronken heeft.
➢ Op deze 2 dagen is er steeds van uit de Ouderraad gezorgd voor extra te
drinken met lekkers erbij. Ook gaat er nog een Paasverrassing mee naar huis.
We hopen weer op twee fijne dagen met de kinderen, met dank aan de Paascommissie.

Groep 7 : Prachtige, Hollandse tulpen! Echte voorjaarskunst….
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NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op dinsdag 16 maart is er met overleg geweest van de Medezeggenschapsraad.
➢ De notulen van het vorige overleg van 19 januari 2021 zijn goed gekeurd en
worden op de website van de school geplaatst.
➢ Er is nog terug gekeken op de voldoende die de school heeft gekregen van de
Onderwijsinspectie. Hierover is al terugkoppeling gedaan in de vorige
Flessenpost. De ouders van de MR complimenteren het team!
➢ De Coronasituatie vraagt steeds aandacht. Ook tussentijds is hierover overleg
geweest met de Medezeggenschapsraad om hierin gezamenlijk op te trekken.
➢ Inmiddels zijn de officiële vakanties voor de BLICK-scholen bekend. Deze staan
op de website van BLICK. De overige vrije dagen voor onze school, zoals studieen leerlingvrije dagen, zijn nog niet bekend. Deze volgen voor de zomervakantie
in overleg met team en MR.

Groep 8 heeft voor
het Hollandproject
in kleine groepjes
collage’s gemaakt,
elk over een
Waddeneiland en
hierover een
presentatie
gegeven.
Erg geslaagd, er is
hard gewerkt en
de resultaten
mochten er zijn!
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TENSLOTTE NOG ENKELE VOORLEESTIPS
VANUIT DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Voorleestips
Thuis lezen is naast het lezen op school super belangrijk. Het is fijn als je kind zelf leest, maar
voorlezen is ook erg zinvol en daarnaast ook erg leuk. Dus ook als je kind al zelf kan lezen: blijf
voorlezen. Daarom zijn hieronder vijf tips te vinden die het kiezen van een voorleesboek makkelijker
maken!
1. Maak het leuk
Houd het licht. Als je kind een boek niet leuk vindt, leg het weg en kies iets waar hij of zij wel van
houdt.
2. Verschillende boeken en teksten
Lees verschillende soorten boeken en teksten voor:
gedichtenbundels, voorleesboeken, prentenboeken,
informatieve boeken en tijdschriften. Zo kan je kind
merken waar hij/zij plezier aan beleeft in het lezen.
3. Moeilijke woorden
Bespreek de betekenis van moeilijke woorden. Dat is
heel goed voor de woordenschat.
4. Laat je kind kiezen
Met het zelf kunnen kiezen van een boek gaat er een wereld voor je kind open. Het plezier voor het
lezen begint daarmee. In de bibliotheek is er volop keuze en kinderen tot achttien jaar zijn ook nog
eens gratis lid! Kijk voor meer informatie op: https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/word-lid.html
5. Napraten over het boek
Praat samen over het boek als het uit is. Wat vond je kind er van?
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