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         8 januari 2023 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke kerstvakantie en fijne dagen met elkaar. 

Het hele team van obs De Catamaran wenst u alle goeds voor het hele gezin in goede 

gezondheid in dit nieuwe jaar. We hopen weer op een samenwerking, waarbij we elkaar 

steeds weten te vinden in belang van de ontwikkeling van elk kind op onze school. 

 

Hierbij de eerste Flessenpost van 2023, waarin u o.a. kennis maakt met enkele nieuwe 

teamleden van de school. 

 

In de laatste Flessenpost heeft u kunnen lezen, dat de gemeente Capelle de 

ondersteuning aan gezinnen en scholen heeft verlengd tot aan de voorjaarsvakantie. We 

zijn elke dag blij met het tienuurtje voor alle kinderen, dat bestaat uit fruit en 

eierkoeken/krentenbollen. U kunt dus voor 1 keer minder eten meegeven naar school. 

Alleen op de eerste dag na de kerstvakantie kunnen de bakkerij en de groenteboer nog 

niet leveren, dus wilt u daar rekening mee houden? 

Na elke vakantie vindt ook weer de luizencontrole plaats. Geen bericht is goed bericht! 

Mocht er wel iets in de groep van uw kind spelen, dan ontvangt u hierover bericht. 

Uiteraard blijven we ook waakzaam ten aanzien van de griepepidemie, Corona en 

waterpokken. Mocht u twijfel hebben over het naar school gaan van uw kind(eren) belt u 

dan gerust voor overleg. U kunt nog steeds zelftesten via school krijgen. We vertrouwen 

op wederzijds respect is als iemand voorzichtig is ten aanzien van handen schudden en 

graag wat afstand wil houden. 

 

Mede namens het gehele team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  
De blauwe regels betreffen activiteiten die NIET in de jaarkalender stonden, 

omdat deze later bekend zijn geworden. 

 
Maandag 26 december 2022 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

 

Gezellige kerstdagen &  

               happy 2023 !! 

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

Woensdag 25 januari 2023 Start Nationale Voorleesdagen 

t/m zondag 5 februari 2023 

Dinsdag 14 februari  

Woensdag 15 februari 2023 

Studie tweedaagse van het team 

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij! 

Vrijdag 17 februari 2023 Ontwikkelingsmap van groep 2 t/m 8 gaat mee 

naar huis. 

Dinsdag 21 februari 2023 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

Datum adviesgesprekken groep 8 voor VO volgt. 

Maandag 27 februari 2023 

t/m vrijdag 3 maart 2023 

 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart 2023 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie. 

 

 

 

DE SCHOOLTONEELCLUB VAN HET JEUGDTHEATERHUIS 

OP SCHOOL 
 

Op dinsdag 10 januari geeft juf Lianne van het Jeugdtheaterhuis proeflessen aan de 

groepen 5-6-7 voor de Schooltoneelclub. De Schooltoneelclub zijn toneellessen op 

vrijdagmiddag na schooltijd van 13.30 uur tot 15.00 uur bij ons op school, waarbij 

toegewerkt wordt naar een voorstelling aan het einde van het schooljaar. Hiervoor zijn 

12 plaatsen beschikbaar voor leerlingen van groep 5, 6 en 7. Uw kind kan al inschrijven 

via het aanmeldformulier dat ze hebben mee gekregen naar huis. Het formulier is ook 

toegevoegd als bijlage. Er zijn nog een paar plekken. Bij meer dan 12 aanmeldingen gaan 

we loten. De uiterste inleverdatum is woensdag 11 januari 2023. 
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AANGENAAM KENNISMAKEN …….onze nieuwe collega’s: 
 

GROEP 3 JUF BIANCA VAN GEMERT (op maandag en dinsdag) 
 

Ik ben Bianca van Gemert en ik ben 44 jaar. Samen met mijn zoon Dean (7) en mijn 

dochter Naomi (4) woon ik in Rotterdam. In mijn vrije tijd doe ik graag veel leuke dingen 

met mijn kinderen. Ik hou erg van koken en fotograferen. Ik 

bezoek graag een museum en hou ervan om lekker uit eten te 

gaan.  

De afgelopen 18 jaar heb ik in Rotterdam voor de klas 

gestaan. Eerst fulltime en na de geboorte van Dean als 

parttimer. Ik heb voor verschillende groepen gestaan, maar 

ben voornamelijk   juf geweest van groep 1, 2 en 3.  

Ik geniet ontzettend van de nieuwsgierigheid en de fantasie van jonge kinderen en ik 

vind het heel leuk om hen te begeleiden bij het leren. 

Ik heb het afgelopen half jaar een fijne groep 3 gehad in Rotterdam en ga het jaar nu 

afmaken in de leuke groep 3 bij De Catamaran. Ik zal daar zijn op maandag en dinsdag en 

ik heb er heel veel zin in!  

Mijn mailadres is b.vangemert@obsdecatamaran.nl . 

Naast juf Bianca van Gemert staat op de andere dagen juf Bianca Timmers voor groep 3 

vanuit het Flexteam. Zij werkt al vanaf begin van dit schooljaar in groep 3 en heeft zich 

al eerder aan u voorgesteld. 

 

GROEP 3 JUF RODAINA – ONDERWIJSASSISTENT (tot voorjaarsvakantie) 

 

Mijn naam is Rodaina Al-Allaoui. Ik ben 33 jaar en samen met mijn partner en 2 kinderen 

woon ik in Schiedam. Ik werk al ruim 10 jaar als flexwerker in het onderwijs. Ik heb op 

vele scholen gewerkt als o.a. invalleerkracht. Ik doe ook al jaren de vakantieschool 

waarbij ik de leerlingen op een ander manier kennis laat maken met het reken- en 

taalonderwijs.  

 
met een citaat uit het 
document of gebruik 
deze ruimte om een 
belangrijk punt te 
benadrukken. Sleep dit 
tekstvak als u het ergens 
anders op de pagina wilt 
plaatsen.] 

mailto:b.vangemert@obsdecatamaran.nl
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In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om (met mijn kinderen) lekker creatief bezig te 

zijn. Ik hou van de zonvakanties waar ik iedere winter weer enorm naar uitkijk. Verder 

geniet ik erg van momenten met mijn familie en vrienden.  

Sinds november 2022 ben ik werkzaam als onderwijsassistent in groep 3. Ik vind het 

geweldig om jonge kinderen te helpen met hun reis door alle letters (en natuurlijk ook 

woordjes en zelfs zinnen!) en sommetjes. We maken er een leerzaam en gezellig jaar 

van! 

 

GROEP 7 JUF NAOMI – LEERKRACHT IN OPLEIDING LIO 

 

Ik ben Naomi Valk en ik ben op maandag en dinsdag de LIO-stagiaire voor groep 7, naast 

juf Miranda. Op vrijdag ben ik ook aanwezig voor individuele leerlingbegeleiding 

schoolbreed. Dit is mijn laatste jaar op de PABO en in dit laatste jaar mag ik 

zelfstandig voor de klas staan. Deze zomer ga ik afstuderen.  

 

Ik sta met veel plezier voor de klas en vindt het 

ontzettend belangrijk dat er een fijn leerklimaat 

heerst in mijn klas.  

 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool, 

volg ik yogalessen en ga ik graag op reis. Ook houd 

ik van lekker eten en ga ik met regelmaat op zoek 

naar een goed restaurant.  

 

Samen met groep 7 en juf Miranda gaan we er een 

mooi jaar van maken!  

 

U kunt mij bereiken via Parro of mail. 

 

n.valk@blickoponderwijs.nl 

 

 

 

 

 

mailto:n.valk@blickoponderwijs.nl
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GROEP 8 JUF ASHLEY & MEESTER RUTGER 
 

Na het vertrek van juf Anita nemen juf Ashley en meester Rutger haar taken over. 

Meester Rutger, ook werkend vanuit het Flexteam, heeft zich al eerder aan u 

voorgesteld aan het begin van het schooljaar. 

 

Mijn naam is Ashley van den Bulk en ik sta vanaf de 

kerstvakantie 4 dagen voor groep 8. Op maandag is meester 

Rutger er. Voor de kerstvakantie was ik er ook al op dinsdag 

en woensdag.  

Ik werk al 10 jaar in het onderwijs als groepsleerkracht 

waarvan 3 jaar bij BLICK op Onderwijs als Flexleerkracht. 

Als er vragen zijn, kunnen ouders mij altijd mailen (naar 

s.vandenbulk@blickoponderwijs.nl) of een berichtje sturen 

via Parro. Loop anders gezellig even langs!  

 

Dit is niet mijn allerbeste selfie, maar het gaat om het idee. 😉 

 

JUF ARIENNE - ONDERWIJSASSISTENTE 
 

Na het vertrek van juf Diana nemen juf Arienne en meester Joeri haar taken over. 

Ik ben juf Arienne en sinds december als 

onderwijsassistente werkzaam op school. Ik 

ben getrouwd en heb 3 kinderen (8, 10 en 13 

jaar) en heb mijn hele leven al in Capelle 

gewoond.  

Veel van jullie kennen mij waarschijnlijk al 

van de activiteiten die ik al een aantal jaar 

doe op school zoals Bouwtutor lezen, 

biebcoördinator en als lid van de OR.  

Ik vind dit zo leuk, dat ik nu 20 uur per week kom werken op De Catamaran. 

Op school zal ik me in eerste instantie vooral bezighouden met de ondersteuning van 

kinderen uit de onderbouw. Werken met kinderen is mijn passie, dus ik heb er heel veel 

zin in! 

mailto:s.vandenbulk@blickoponderwijs.nl
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MEESTER JOERI - ONDERWIJSASSISTENT 
 

Ik ben Joeri Suchorski en ik ben sinds december 2022 voor 

20 uur werkzaam als onderwijsassistent op De Catamaran. 

 

Ik houd mij vooral bezig met: 

• het bouw-tutor lezen met kinderen; 

• het coördineren van de BSN-activiteiten na schooltijd op De 

Catamaran; 

• het ondersteunen bij de leerlingenraad.  

In mijn vrije tijd game ik graag, doe ik leuke dingen met 

vrienden en ben ik vaak aan het boxen. 
 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

Hier leest u 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  

OUDERBIJDRAGE 

De QR-code van de vrijwillige ouderbijdrage is 
inmiddels verlopen. U ontvangt binnenkort een 

nieuwe brief met een nieuwe OR-code / link die u 
kunt gebruiken. Alvast bedankt !! 

OUD PAPIER VERZAMELEN VOOR DE SCHOOL OP DONDERDAG !! 

Elke donderdag staat voor de school bij de parkeerplaatsen/kledingcontainer de blauwe 
rolcontainer van de school om oud papier in te verzamelen.  

De opbrengsten gaan naar de OR. 
Goed voor het milieu en goed voor onze kinderen!! 

Meester Anton zet de papiercontainer elke donderdag voor schooltijd buiten. 
Om 15.30 uur gaat deze weer achter slot en grendel. 

HARTELIJK DANK !! 
 

Groetjes van de OR! 
 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl

