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          31 januari 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een heerlijk zonnetje gisteren. Heel wat anders dan storm Corrie van vandaag! 

Februari staat alweer voor de deur en we hebben 3 weken school achter de rug. Dit 

waren niet de rustigste weken, zoals u heeft kunnen merken. 

 

Het was fijn dat het opstarten met alle maatregelen goed is verlopen. De afspraken 

waren nog duidelijk voor iedereen. Wel was het wennen om weer op tijd op school te 

zijn. Nog steeds zijn er veel laatkomers. Wilt u erop letten dat uw kind(eren) om 8.10 

uur op het basketbalveld zijn, op het schoolplein of bij de ingang aan de 

parkeerplaatsen? Dan kunnen we op tijd en met alle kinderen tegelijk beginnen aan de 

schooldag. Het is zo vervelend voor een kind als het later binnen komt in de klas en de 

start heeft moeten missen. 

 

Het is fijn dat u korte lijntjes houdt met school over de situatie thuis. Er was zeker ook 

onduidelijkheid over wat wel en niet mocht ten aanzien van het wel of niet naar school 

komen. De nieuwe versoepelingen maken in ieder geval dat er geen groepen meer in 

quarantaine gaan. Dat is prettig, maar heeft ook de keerzijde van veel zieke en afwezige 

kinderen in een groep. Helaas lopen we nu ook tegen de grenzen van onze vervanging aan. 

Verderop in deze Flessenpost leest u hier nog meer over. 

 

Op 26 januari zijn de Nationale Voorleesdagen gestart ter promotie van het belang van 

het voorlezen voor (jonge) kinderen. Hoewel we moeten improviseren is dit ook in deze 

tijd mogelijk door oudere leerlingen te laten voorlezen op voldoende afstand. Meer 

informatie hierover vindt u in deze Flessenpost en de bijlage. Binnenkort hoort/leest u 

ook weer wanneer de boeken weer geruild mogen worden in de bieb op school. 

 

Ook is er weer nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad en informatie over de 

ontwikkelingsmap en de oudergesprekken. De agenda is weer bijgewerkt. Denkt u nog 

aan de studiedag van vrijdag 11 februari 2022? Dan zijn alle kinderen vrij! 

 

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 26 januari 2022 Start Nationale Voorleesdagen 

t/m zondag 6 februari 2022 

Vrijdag 11 februari 2022 Studiedag, de leerlingen zijn vrij! 

Maandag 14 februari 2022 Adviesgesprekken groep 8 voor het VO (middag 

en avond). Uitloopmogelijkheid is 

donderdagmiddag 17 februari 2022 

Vrijdag 18 februari 2022 De ontwikkelingsmap voor groep 2 t/m 8 gaat 

mee naar huis. 

Week van maandag 21 

februari 2022 

Oudergesprekken groep 2 t/m 7 (uitnodiging om 

in te schrijven komt eerder via Parro). 

Maandag 28 februari 2022 

t/m vrijdag 04 maart 2022 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Maandag 07 maart 2022 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie 

 

 

PERSONEEL 

 
De vorige Flessenpost bent u uitgebreid bijgepraat over de personele situatie.  

Helaas wordt het herstel van juf Saskia bemoeilijkt door Corona. De ouders van de 

Dolfijnengroep 1-2A ontvangen hier nog meer informatie over. 

 

Laten we echter de feestjes niet vergeten:  

 

Meester Anton was afgelopen week 40 jaar werkzaam bij Promen!  
 

In een klein groepje hebben we dit gevierd samen met Maria, zijn direct leidinggevende 

bij Promen. Meester Anton kreeg prachtige bloemen en een mooi cadeau van Promen. 

Ook zijn collega, onze schoonmaker meester Awish, verwende hem met bloemen.  
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Iedereen weet hoe blij we met 

onze meester Anton zijn, die dag 

in dag uit voor iedereen klaar 

staat.  

Van deze 40 jaar is hij al 32 jaar 

op onze school werkzaam. 

Ongelooflijk en onmisbaar! 

 

Natuurlijk gaan we meester 

Anton op een ander moment, als 

er weer wat meer mag, nog 

verder in het zonnetje zetten op 

school. Dat verdient hij! 

 

 

CORONA 

 
Complimenten 

In en rondom de school verlopen de maatregelen rondom Corona goed.  

Personeel en essentiële externen dragen vanaf deze week ook zoveel mogelijk de betere 

mondkapjes. Het is fijn dat veel kinderen van hogere groepen ook mondkapjes dragen. 

Zij krijgen nog steeds 2 zelftesten per week mee naar huis, die hopelijk goed gebruikt 

worden. 

U houdt ons goed op de hoogte van de thuissituatie als daar ontwikkelingen zijn. Dat is 

prettig. Ook mag er over het algemeen open gecommuniceerd worden over situaties, 

waardoor er meer duidelijkheid is. Dit geeft duidelijkheid voor iedereen. 

 

Bereikbaarheid 010-451.2336 

We merken wel dat het ’s morgens druk is aan de telefoon. We proberen dan ook steeds 

met 2 personen de telefoontjes te beantwoorden, terwijl ook de deur nog open gedaan 

moet worden. Mocht u geen gehoor krijgen, dan hopen we dat u het nog een keer 

probeert. 

Wilt u voor meldingen over afwezigheid of later komen van uw kind niet de Parro 

gebruiken, maar ons bellen? De leerkrachten zijn voor schooltijd bezig met de 

voorbereidingen in de groep en missen daardoor uw bericht. 
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Blijf alert! 

Door de versoepelingen sinds vorige week gaan er geen groepen meer in quarantaine. Per 

groep worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd als er sprake is van een positieve 

(zelf)test. De school is verplicht om dit te doen. 

We blijven u vragen om alert te zijn op verkoudheidsklachten (ook lichte), hoesten, 

koorts en benauwdheid bij uw kind vanwege het oplopend aantal besmettingen in de 

school en de groepen. 

De GGD adviseert verder dringend om uw kind te laten testen bij klachten. 

Bij lichte verkoudheidsklachten kan dit via een zelftest, maar de voorkeur, zeker bij 

meer klachten, heeft de GGD-test. Die is betrouwbaarder. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de GGD. De beslisboom wordt 

binnenkort weer aangepast. 

U kunt een zelftest ook gebruiken als er geen klachten zijn.  

 

Zonder klachten is uw kind welkom op school. Ook bij een negatieve zelftest bij 

klachten, als uw kind niet te ziek is, kan hij/zij naar school komen. 

Bij een positieve zelftest moet een kind thuis blijven en is het van belang een GGD-test 

te laten doen. In afwachting daarvan geldt quarantaine. 

Mocht er in uw gezin iets spelen, dan hoor/lees ik het graag. 

 

Veel afwezige / zieke kinderen en leerkrachten 

In deze periode worden in de groepen de midden-CITO-toetsen afgenomen. We willen 

hier zo min mogelijk druk op leggen voor kinderen en brengen dit als gewone toetsen, 

zoals ze vaker krijgen, om te kijken wat ze allemaal al kennen en kunnen en te kijken 

waar we ze nog mee kunnen helpen. 

Zoals altijd, kunnen de kinderen die er niet zijn, deze op een later moment inhalen. 

U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. 

Het betreft nu wel meer leerlingen dan anders, dus kan mogelijk iets langer in beslag 

nemen. 

 

Afgelopen week waren er groepen op school met maar de helft van het aantal kinderen. 

De leerkrachten proberen (vanaf groep 3) te zorgen dat de kinderen die thuis zijn en 

niet ziek toch werk krijgen van school om thuis te maken. In de periode van de toetsen 

is dit iets lastiger, omdat er dan minder oefenmomenten in de dagplanning zitten die u 

ook thuis kunt doen. 

 

Er is niet alleen sprake van zieke leerlingen, maar ook van zieke leerkrachten. We lopen 

nu tegen de grenzen van de vervanging aan en moeten morgen helaas groep 7 vragen om 

een dag thuis te blijven, omdat er geen vervanging is. Wij moeten er rekening mee 

houden dat dit vaker zal gebeuren in de school in de komende periode. 
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OUDERGEPSPREKKEN 
 

In de eerdere kalender ziet u de planning van de oudergesprekken. 

We hopen dat de gesprekken dit keer live kunnen plaats vinden en dus niet via Teams 

hoeven.  

U ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Parro een uitnodiging voor deze 

gesprekken, zodat u kunt aangeven wanneer u een afspraak wilt maken.  

 

De gesprekken zijn voor de groepen 2 t/m 7. 

Voor de groepen 1 zijn de oudergesprekken afhankelijk van het instroommoment van de 

kleuter. 

• Er zijn in de week voor de voorjaarsvakantie oudergesprekken met de ouders die 

al een kennismakingsgesprek hebben gehad. Dit betreft de kleuters van groep 1 

die begonnen zijn t/m november 2021. Indien wenselijk volgt er nog een 

voortgangsgesprek na de meivakantie. 

• De ouders van de kleuters van groep 1 die vanaf december 2022 zijn ingestroomd 

worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek na de voorjaarsvakantie. Er 

komt nog een tweede voortgangsgesprek later in het schooljaar rond de 

meivakantie. 

Groep 8 hebben adviesgesprekken voor het VO. 

 

DE ONTWIKKELINGSMAP  

 

Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een ontwikkelingsmap. Dit is een groeimap, waarin 

vanaf groep 2 t/m groep 8 de schriftelijke voortgangsverslagen zitten betreffende de 

ontwikkeling van een kind. Ook zitten hier elk schooljaar persoonlijke werkjes van een 

kind in. 

Dit schooljaar beginnen we met de kleuters bij groep 2 met een pilot voor een nieuw 

voortgangsverslag. Dit voortgangsverslag geeft de ouders informatie over de doelen die 

een kind al beheerst of die nog in ontwikkeling zijn. Dit geeft een duidelijk beeld, dat 

aansluit bij de doelen waar in de klas aan gewerkt is. Deze doelen zijn geobserveerd aan 

de hand van het observatiesysteem van De Doorgaande leerlijnen voor het jonge kind 

(van ParnasSys).  

We zijn benieuwd wat de ouders hiervan zullen vinden en wat de ervaringen van de 

leerkrachten zijn. Er volgt binnen deze pilot ook een voortgangsverslag aan het einde 

van groep 2. Deze voortgangsverslagen komen dus in de ontwikkelingsmap. 

Er wordt ook nagedacht over de ontwikkelingsmap vanaf groep 3. Zie hierover de 

informatie bij de MR. 
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NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Op dinsdag 25 januari 2022 is de MR weer bij elkaar gekomen via Teams.  

De notulen van het vorige MR-overleg van 16 november 2021 zijn goed gekeurd en 

worden binnenkort op de website van de school gezet. 

 

Corona en binnenklimaat 

Er is uiteraard gesproken over de situatie rondom Corona op de school. In relatie 

hiermee is er ook uitgebreid stil gestaan bij het binnenklimaat. Er is een klimaatcheck 

gedaan, waarbij de standen van de CO-2 meters en de temperaturen in lokalen  

bijgehouden zijn. Hierover is overleg geweest met het stafbureau van BLICK.  

BLICK heeft voor onze school een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie voor 

verbetering van het binnenklimaat en de energieprestatie. Deze aanvraag omvat 

werkzaamheden gericht op de buitenzonwering, beglazing, dakconstructie, 

klimaatbeheersing en zonnepanelen. 

Over 8 weken wordt een reactie verwacht. Hierna zal de aanvraag verder besproken 

worden met de gemeente en het bestuur van BLICK betreffende bekostiging en 

uitvoering (in fasen). 

Uit de klimaatcheck blijkt dat de metingen van CO-2 prima in orde zijn. Duidelijk is dat 

het in een aantal lokalen erg koud is. Aan ouders is al gevraagd om voor een extra trui of 

vest te zorgen. Vaker de deuren en ramen open en dicht doen kan helpen om de warmte 

verantwoord binnen te houden en de temperatuur niet te ver te laten zakken. 

 

De ontwikkelingsmap en oudergesprekken 

De MR en het team werken samen om de communicatie rondom de voortgang van 

kinderen kritisch te bekijken en waar wenselijk te verbeteren. Dit betreft zowel de 

schriftelijke voortgangsverslagen die in de ontwikkelingsmap zitten als de mondelinge 

voortgangsgesprekken. De huidige werkwijze wordt kritisch bekeken en gelegd naast de 

wensen die ouders en team hebben over deze belangrijke aspecten  van het onderwijs. 

Hiervoor wordt een werkgroep opgestart met ouders en teamleden. Er is een begin 

gemaakt met een brainstorm over wat belangrijk is en passend bij onze kinderen, hun 

ouders en de school.   

Voorlopig is het ouderportaal van ParnasSys uit gezet, omdat dit portaal ouders 

onvolledige informatie geeft. Alleen harde cijfers vertellen niet het goede verhaal over 

de ontwikkeling van een kind. De uitkomsten van CITO worden zoals altijd genoteerd in 

de schriftelijke voortgangsverslagen die in de ontwikkelingsmap zitten. 

Bij de kleuters (groep 2) wordt begonnen met een pilot, gebaseerd op het doelgerichte 

observatiesysteem. De MR kijkt hier positief naar gezien de eerdere brainstorm. 

Voor de groepen 3 t/m 8 verandert er voorlopig niets in de schriftelijke 

voortgangsverslagen. 

Dit is een proces dat zorgvuldigheid vraagt en de tijd moet krijgen die hiervoor nodig is. 
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DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 

Prentenboek nummer 1:  
‘”Maar eerst ving ik een monster” is een ode aan 

het voorlezen. Het laat prachtig zien hoe ouder en 
kind samen met een verhaal bezig kunnen zijn. Het 
uitstellen van het daadwerkelijke naar bed gaan is 
voor veel ouders en kinderen herkenbaar. Dat 
voorlezen leuk n spannend is en de fantasie 
prikkelt, komt in dit verhaal mooi naar voren. De 
paginagrote illustraties zijn gedetailleerd met 
monsters in alle soorten en maten, waardoor je blijft 
kijken en ontdekken. Het is een boek waar het 
samenspel tussen tekst en beeld heel belangrijk is 
en waar het (voor)leesplezier vanaf spat! En is het 
verhaal uit? Dan begint het gewoon weer van voren 
af aan.’ 

 
Tejay uit groep 6 leest voor 

uit dit mooie prentenboek 

voor de kinderen van groep 3. 

Genieten voor iedereen! 

Ook bij de kleuters is 

voorgelezen, netjes op 

afstand, door andere 

kinderen uit de bovenbouw. 

In de bijlage bij deze Flessenpost vindt u voorleestips  

en de 9 andere prentenboeken van de TOP  10 !! 

Wist u dat: 

…voorlezen ontzettend belangrijk is voor opgroeiende kinderen. Met 15 minuten 

voorlezen per dag leert een kind al duizend nieuwe woorden per jaar. En dat niet 

alleen, ze leren later ook nog eens makkelijker lezen. 

…van peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen bijna 70 procent voldoende 

woordenschat heeft om een goede start te kunnen maken op school. Van kinderen 

die niet zijn voorgelezen heeft slechts 30 procent voldoende woordenschat. 

https://www.ad.nl/binnenland/als-je-elke-dag-15-minuten-voorleest-leert-je-kind-per-jaar-1000-nieuwe-woorden~afbf04fa/
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=1723
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=1723

