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          26 oktober 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke herfstvakantie. De kleuters starten met het 

thema herfst en de Dolfijnen en Zeepaardjes hebben vandaag een heerlijke herfstwandeling 

gemaakt. 

 

Voor de herfstvakantie hebben we ons eerste schoolproject over “Worden wat je wil…” van de 

Kinderboekenweek afgesloten. Het was nog best lastig voor de kinderen om de beroepen van alle 

leerkrachten te raden. We hebben een spannende voorleeswedstrijd gehad met 4 super goede 

lezers. Uiteindelijk hebben de juffen één  winnaar moeten kiezen. Dit leest u in deze 

Flessenpost. 

 

Verder hebben we nieuws over de onthulling van de tegel door de groep 8 van vorig schooljaar en 

over de jaarvergadering van de Ouderraad. We stellen de leerlingenraad aan u voor en hebben 

nieuws over de fietsencontrole voor groep 7 en 8 door het IJsselcollege op 4 november. We 

praten u bij over het personeel en het zorgwekkende lerarentekort. 

 

De kalender op de volgende bladzijde is ook weer bijgewerkt. In overleg met het team zijn 2 

data aangepast. Wilt u die ook wijzigen op uw jaarkalender? 

• De Pietendag is verschoven van woensdag 1 december naar vrijdag 26 november. Dit 

heeft te maken met het enorme succes van de Pietengym voor alle groepen. Hiervoor 

hebben we de hulp van meester Frans nodig in de gymzaal aan de Maria Danneels erf. Alle 

voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn in volle gang. Binnenkort leest u hier meer 

over. 

• De kerstviering is verschoven van donderdag 23 december naar woensdagavond 22 

december. De leerkrachten vinden het ongezellig als ze op donderdagavond na het 

gezellige kerstdiner alle spullen mee naar huis moeten geven, omdat de kinderen op 

vrijdag 24 december vrij zijn. Op woensdag 22 december kunnen we de avond gezellig 

afsluiten en de volgende dag zorgen we dat alle kinderen rustig hun spulletjes mee naar 

huis kunnen nemen. 

• Houdt u erg in de studiedagen op woensdag 24 en donderdag 25 november?  

• Op 4 november is er een fietsverlichting controle en reparatie voor groep 7 en 8 door 

het IJsselcollege. 

• Op 15 november is er een ouderavond voor groep 8 over “De weg naar het VO”. 

 

Genoeg nieuws voor een uitgebreide Flessenpost. 

Veel leesplezier gewenst! 

 

Mede namens het team, 

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. 

 
Donderdag 4 november 2021 Voor groep 7 en 8: Fietsverlichting controle en 

reparatie door leerlingen van het IJsselcollege. 

Alle leerlingen van groep 7 en 8 nemen hun fiets 

mee naar school. 

Woensdag 10 november 2021 Wintercross groep 3-8 

Maandag 15 november 2021 Algemene ouderavond voor groep 8 over “De weg 

naar het Voortgezet Onderwijs”. Aparte 

informatie volgt. 

Dinsdag 16 november 2021 MR-vergadering 

Woensdag 24 en donderdag 25 

november 2021 

Studiedagen van het team 

Alle leerlingen zijn vrij ! 

Vrijdag 26 november 2021 Pietendag met Pietengym 

Vrijdag 3 december 2021 Sinterklaasfeest 

Woensdag 22 december 2021 Kerstviering ’s-avonds 

Vrijdag 24 december 2021 Leerlingvrije dag: alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 27 december 2021 

t/m vrijdag 7 januari 2022 

Kerstvakantie 

Maandag 10 januari 2022 Eerste schooldag na de kerstvakantie en van 

2022. 

 

GROEP 7 & 8 : FIETSVERLICHTING CONTROLE EN REPARATIE 

DOOR LEERLINGEN & DOCENTEN VAN HET IJSSELCOLLEGE 
 

Op donderdag 4 november vragen we aan de leerlingen van groep 7 en 8 om met de fiets 

naar school te komen. De leerlingen van het IJsselcollege zullen dan onder leiding van 

hun docenten de fietsverlichting controleren en zo nodig repareren. 

 

In het voorjaar zal de Techniekbus van het IJsselcollege ook weer een aantal leuke 

technieklessen verzorgen voor groep 7 en 8. 
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PROJECT 1 : DE KINDERBOEKENWEEK “Worden wat je wilt….” 
 

 

Het was fantastisch om de 

kinderen verkleed als 

verschillende beroepen op 

donderdag 14 oktober de school in 

te zien komen. Er waren 

verpleegsters, dierenartsen, koks, 

profvoetballers, leden van de 

Koninklijke Marechaussee, 

kunstenaressen, tuinmannen, noem 

maar op. 

 

Eén van de hoogtepunten was de voorleeswedstrijd. Juf Anouk was, als 

verantwoordelijke leerkracht voor de bibliotheek op school, de voorzitter van de jury. 

Zij schrijft het volgende over de voorleeswedstrijd van dit schooljaar. 

 

Voorleeswedstrijd schooljaar 2021-2022 

Ook dit jaar is er een voorleeswedstrijd geweest in de groepen 5/6/7/8. In de 

klas waren de voorrondes waaruit uiteindelijk een kind werd gekozen, dat voor 

mocht lezen in de aula op het podium aan de andere groepen. Alle kinderen die 

meededen waren goed voorbereid en hebben ook heel goed gelezen. Dan is het 

natuurlijk moeilijk kiezen wie er door mag. Uiteindelijk mocht voor groep 5 

Isabella door, voor groep 6 Tejay, voor groep 7 Mila en voor groep 8 Myra. Een 

kind uit groep 7 of 8 mag uiteindelijk door naar de landelijk georganiseerde 

voorleeswedstrijd. Myra was helaas afwezig dus had Mark haar plaats 

ingenomen op het podium.  

De jury heeft uiteindelijk Tejay als winnaar gekozen met het boek “Gozert”. 

Hij heeft een boek gewonnen met het kinderboekenweekgeschenk waar hij 

weer lekker in kan lezen.  

Voor groep 7 en 8 zal er later nog een leerling gekozen worden die door mag 

naar de landelijke voorleeswedstrijd. 

Alle kinderen: bedankt voor de deelname, goed gedaan! 
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JAARVERGADERING OUDERRAAD 
 

Op woensdagavond 13 oktober 2021 heeft de jaarvergadering van de Ouderraad weer 

live plaats gevonden. Naast de leden van de Ouderraad waren er twee ouders van één 

van onze nieuwe kleuters aanwezig, een vertegenwoordiger van de MR en de directie. 

Hoewel de opkomst klein was, was het een ontspannen bijeenkomst, waarbij er alle 

ruimte en tijd was om de vragen van onze nieuwe ouders te beantwoorden.  

U ontvangt op korte termijn het verslag van deze jaarvergadering, samen met de 

financiële verantwoording over afgelopen schooljaar en de begroting voor dit schooljaar. 

Vervolgens komt er een brief naar u toe met daarin de vastgestelde ouderbijdrage en 

een verzoek tot betaling. De ouderbijdrage bedraagt wederom 50 euro en is zoals u 

weet vrijwillig. De gelden die ontvangen worden zijn wel bepalend voor de 

(on)mogelijkheden die er elk schooljaar zijn om iets extra’s te doen voor de leerlingen 

en de schoolreis en het schoolkamp te realiseren. Bij de directie kunt u altijd terecht 

als u graag wilt betalen, maar hier aparte afspraken over wilt maken. 

 

De Ouderraad zal zich binnenkort aan u voorstellen via de Flessenpost, zodat u weet wie 

er in de Ouderraad zitten.  

 

PERSONEEL 
 

Net als u, heeft het team weer genoten van de afgelopen herfstvakantie. Er komt weer 

een drukke, maar ook gezellige tijd aan in de school. 

 

Juf Nienke heeft voor de herfstvakantie enige tijd vanuit het Flexteam vervangen in de 

Dolfijnengroep. Na de herfstvakantie zal zij echter ingezet worden op een andere 

school van ons bestuur. Daar heeft een groep 4 haar hard nodig. Na de kerstvakantie zal 

zij ons bestuur helaas gaan verlaten en verhuizen naar haar geliefde Drenthe. We gaan 

juf Nienke vast nog wel zien, voordat ze naar Drenthe vertrekt, maar we wensen haar 

natuurlijk heel veel goeds aan de andere kant van Nederland. 

 

De vervanging naast juf Saskia bij de Dolfijnen (vanwege ziekte van juf Marijke) zal 

voorlopig worden overgenomen door juf Loes, één van de bekende juffen binnen ons 

kleuterteam. Zij werkt nauw samen met juf Caroline, die nog een aantal taken van juf 

Ria overneemt. Juf Ria staat de hele week voor de Zeepaardjes en de verwachting is dat 

zijn op korte termijn weer helemaal hersteld is. 

 

Juf Miranda is weer helemaal beter. Meester Paul staat op haar vrije dinsdag voor 

groep 6. Hij doet dit vanuit het Flexteam vanwege ziekte van juf Simone, 
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We verwachten dat meester Rutger voorlopig de vrijdagen zal verzorgen in groep 4 bij 

juf Kitty, ook vanuit het Flexteam op vervanging voor juf Simone. 

 

Helaas zullen juf Nadia in groep 7 en 8 en juf Sanne in groep 8 nog langere tijd afwezig 

zijn. Met de ouders van die groepen is hier steeds contact over geweest.  

In groep 7 schuift juf Anita haar vrije dagen deels door naar de tweede helft van het 

schooljaar. Juf Anouk komt de dagen die ze nog moet werken dan op dinsdag in groep 7 

werken (tot de kerstvakantie). 

 

Wist u dat juf Anita deze week 

40 jaar in het onderwijs 

werkzaam is? Met hart en ziel. 

Fantastisch, wat een kanjer ! We 

zijn zo blij met haar ! Natuurlijk 

hebben we haar in de bloemetjes  

gezet. Gefeliciteerd, juf Anita !! 

 

In groep 8 werkt juf Bianca voorlopig bijna de hele week vanuit het Flexteam voor de 

groep. Eén keer per twee weken is ze een dag vrij, die we ook proberen op te vangen 

vanuit het Flexteam. 

 

U merkt dat we vanuit het Flexteam van BLICK veel proberen te regelen voor alle 

BLICK-scholen. De grens van het Flexteam is echter in zicht. Op dit moment worden ook 

uitzendbureaus zoals Maandag en Daan ingeschakeld. Deze kunnen echter ook niet meer 

altijd een leerkracht leveren. Het lerarentekort is echt een enorm probleem aan het 

worden. Met een seniorleerkracht als meester Bert hebben we kunnen voorkomen dat 

een groep thuis moet blijven. Ook de flexibiliteit en inzet van ons eigen team maakt dat 

tot nu toe nog maar 2 keer een groep is verdeeld. Er is nog geen groep thuis gebleven, 

maar u moet er echt rekening mee houden dat dit kan gaan gebeuren. Het is ook 

belangrijk zuinig te zijn op ons eigen leerkrachtenteam. 

Mogelijk hebt u vrienden of bekenden die in het onderwijs werken en op zoek zijn naar 

een leuk en interessant bestuur om voor te werken. Dit kan ook alleen voor vervanging of 

op basis van nul-urencontracten. We hebben alle handen voor de klas nodig! Misschien 

kunt u ons helpen door uw netwerk te gebruiken. 

Voor vragen of informatie ben ik altijd beschikbaar. 

Als team gaan we ons, samen met de MR, ook beraden op de situatie “wat, als”. We zullen 

noodscenario’s klaar moeten hebben staan om in geval van ziekte of afwezigheid te 

kunnen handelen. 

Vooralsnog is er door Corona op onze school geen grote quarantaine nodig geweest. 

Laten we hopen dat we hiervan verschoond blijven. Ieders zorg om zelf gezond te 

blijven en ook met anderen rekening te houden is van belang en helpt hierbij. 
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CORONA - versoepelingen 
 

Het team heeft naar aanleiding van de MR-vergadering van 5 oktober met elkaar 

gesproken over mogelijke versoepelingen in en om de school. 

Vanwege de blijvende stijging van het aantal besmettingen willen we voorlopig niets 

aanpassen, in afwachting van verdere ontwikkelingen. Het aantal ouders op het 

schoolplein en in de school blijven we beperken. 

 

Nog altijd is het verzoek om extra alert te zijn op verkoudheid, hoesten, koorts en 

benauwdheid. Ouders geven hier goed gevolg aan. We hopen dat we hierop kunnen 

blijven vertrouwen. Verzoek vanuit de GGD is ook om te testen bij klachten, maar dat is 

natuurlijk aan de ouders zelf om hierover te beslissen.  

Op school blijven we goed ventileren en houden we de CO2-meter in de gaten. Geeft u 

uw kind nog een extra laagje kleding aan of een lekker warm vest mee, omdat het af en 

toe best fris is in de klassen vanwege het ventileren. 

 

AANGENAAM KENNISMAKEN: 

ONZE NIEUWE LEERLINGENRAAD 2021-2022 
Met van links naar rechts: 

Tyas, Arjana, Jordy, Lisa, Rivelinho, Ahmet Efe 

 

“Onze eerste klus is om voor meer rust in de school en op het schoolplein te zorgen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 05 

 
 

7 
 

 

 

AFSCHEID VAN DE STERREN VAN GROEP 8 2020-2021  

VAN OBS DE CATAMARAN  
 

Na een vervelend Corona-einde aan de basisschoolperiode van onze groep 8 van vorig 

schooljaar zijn bijna alle oud-leerlingen op donderdag 14 oktober hun tegel komen 

onthullen op hun oude basisschool.  

 

Het was een leuke reünie, met wat lekkers te drinken en een hapje, maar vooral werd er 

veel gekletst met elkaar. Prachtig om te zien dat ze allemaal toch echt de basisschool 

zijn ontgroeid en vol waren met verhalen over hun school voor voortgezet onderwijs.  

Juf Imara en juf Ingrid waren er ook bij, evenals enkele ouders.  

 

Deze oud-leerlingen zetten een mooie traditie voort van onze school. 

Voor de ingang aan de kant van de parkeerplaatsen ziet u nu 2 mooie tegels op onze 

“Walk of De Catamaran”. 

 

 

 

 
 

 

Onze huidige groep 8 zal de derde tegel onthullen aan het eind van dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

 


