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10 maart 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn al weer een paar weken open na de tweede lockdown en hebben de 

voorjaarsvakantie ook achter de rug. Het is weer hoog tijd voor een Flessenpost. 

 

Er is veel informatie over het vervolgbezoek van de Onderwijsinspectie: zij hebben onze 

school beoordeeld met een voldoende. Hier zijn we heel erg trots op! U leest hier in 

deze Flessenpost meer over. 

Ook is er via Teams weer overleg geweest met de gehele Ouderraad. Er is veel 

besproken, zoals u aan het eind van de Flessenpost kunt lezen.  

 

Hoe gaan we verder in de groepen na tweede lockdown? Wanneer kunt u rapportages en 

gesprekken verwachten? Waar moeten we nog op letten ten aanzien van de speciale 

maatregelen? U leest het allemaal. 

 

Misschien heeft uw kind thuis ook verteld dat we zijn begonnen met ons eerste project 

in de hele school over “Holland”. Iedere groep gaat hier op eigen niveau mee aan de gang. 

Er zijn volop ideeën! In de volgende Flessenpost komen de foto’s en verhalen. 

 

We praten u bij over de personele ontwikkelingen en voegen ook weer een agenda toe 

voor de komende periode. Rond Pasen zijn er extra vrije dagen voor de kinderen, zodat 

er een lekker lang weekend in het vooruitzicht is voor u. Wij zijn aan het werk en 

hebben een studiedag, waarin we weer verder gaan met de ontwikkeling van ons 

onderwijs, want we zijn nooit uitgeleerd. 

 

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 16 maart 2021 Vergadering Medezeggenschapsraad via Teams 

Dinsdag 30 maart 2021 Paasgym bij meester Frans in de grote gymzaal 

Woensdag 31 maart 2021 Alternatief programma Paasontbijt 

Donderdag 1 april 2021 De leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 2 april 2021 Goede vrijdag : iedereen is vrij! 

Maandag 5 april 2021 Tweede Paasdag : iedereen is vrij! 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag voor het team. De leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 9 april 2021 Ontwikkelingsmappen / rapporten gaan mee naar 

huis voor groep 2 t/m 8 

Week van 12 april 2021 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 en deel van 

groep 1. Informatie volgt. Gesprekken zijn via 

Teams. Uitnodigingen voor de gesprekken komen 

via Parro. 

Dinsdag 20 april 2021 Centrale Eindtoets groep 8 

Vergadering Medezeggenschapsraad via Teams 

Woensdag 21 april 2021 Centrale Eindtoets groep 8 

Donderdag 22 april 2021 Centrale Eindtoets groep 8 

Vrijdag 23 april 2021 Een feestelijke dag rondom de Koningsspelen 

Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag 2021: iedereen is vrij! 

Vrijdag 30 april 2021 Laatste schooldag voor de meivakantie 

Week 18 en 19 2021 Meivakantie 

Maandag 17 mei 2021 Eerste schooldag na de meivakantie 

 

PERSONEEL 

 
Voor de voorjaarsvakantie heb ik gesproken met juf Simone. Het gaat redelijk met 

haar, maar ze moet op haar vaccinatie wachten voordat ze met een noodzakelijke 

medicinale behandeling kan starten. Voorlopig is het nog niet verantwoord dat ze naar 

school komt.  

Met juf Marijke gaat het langzaam iets beter. We hopen binnenkort afspraken te 

kunnen maken dat ze af en toe naar school kan komen.  

Ook met juf Ria is er steeds contact. Vanaf komende week zal zij weer af en toe op 

school zijn en ondersteunend zijn. Het was leuk haar weer even op school te zien deze 

week. 
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Juf Marjolein was voor de voorjaarsvakantie afwezig en de rust heeft haar goed 

gedaan. Ze komt weer naar school en zal steeds meer voor de Zeepaardjes staan. Er is 

steeds contact geweest met de ouders van de kleuters over de vervanging. 

Komende week zal meester Paul afwezig zijn vanwege een operatieve ingreep. We zijn 

druk bezig met de vervanging en houden de betreffende ouders op de hoogte. Hopelijk 

verloopt alles voorspoedig en is hij met een weekje weer hersteld. 

Met dank aan de vele leden van het Flexteam van BLICK en collega’s van andere BLICK-

scholen is het steeds mogelijk geweest om de vervangingen te regelen. Het betreft 

steeds ervaren onderwijsmensen, die zich inspannen voor onze leerlingen. Echt super! 

 

CORONA 
 

We realiseren ons, dat we in onze handen mogen knijpen ten aanzien van de uitval door 

Corona. Ook binnen ons bestuur gaan er groepen in quarantaine. Morgen kan dit ook ons 

overkomen. In het land worden er soms ook scholen gesloten. Hoewel we ons uiterste 

best doen om dit te voorkomen, moeten we er rekening mee houden dat er ook bij ons 

groepen in quarantaine moeten. Intern zijn wij scenario’s hiervoor aan het uitwerken, 

mede in overleg met de Medezeggenschapsraad. 

- Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden binnen de groep. Het werken met 

kleine groepjes die op afstand van elkaar blijven is niet haalbaar en kunnen we 

niet garanderen. Een groep is een “cohort”.  

- In geval van een besmetting gaat de hele groep in quarantaine, inclusief de 

leerkracht. Zie voor de quarantaineregels de informatie van de GGD of het 

protocol van de PO-raad. Hierin staat ook beschreven hoe dit is met 

broers/zussen. Dit is afhankelijk van de leeftijd. 

- Als een klas in quarantaine gaat wordt op dat moment gekeken wat de 

mogelijkheden zijn voor thuisonderwijs op afstand / met thuiswerkpakketten 

en/of digitaal. Dit is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld het 

feit of de leerkracht in staat is om te werken, de voorziening van devices en 

de wisselende samenstelling van de groep als er weer kinderen instromen.  

- Voor een groep in quarantaine kan geen noodopvang geregeld worden. Wij 

realiseren ons, dat dit een probleem kan zijn voor ouders, maar hierin kunnen 

school en de kinderopvang helaas niets betekenen. 

 

We hebben echter uw hulp nodig om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. 

➢ Wilt u uw kind(eren) bij verkoudheidsklachten thuis houden? Wij houden dit ook 

in de gaten op school. Als wij hier reden toe zien, zullen wij u bellen als uw kind 

op school veelvuldig hoest, koorts ontwikkelt of erg verkouden is. 

➢ 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. 
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➢ Testen is een optie, echter niet verplicht. Deze keuze is aan u. Wel weten we 

inmiddels dat (jonge) kinderen ook in aanmerking kunnen komen voor een 

alternatieve test, een zogenaamde “sabbeltest”. U kunt hier eventueel naar 

vragen. 

➢ Buiten zien we regelmatig ouders dicht bij elkaar staan. Het is van belang dat u 

ook buiten de afstand van anderhalve meter bewaard. Wilt u ook de doorgang vrij 

houden van het wandelpad bij de oversteek naar het basketbalveld? Hier 

ontstaat nu een soort haag, waardoor ouders dicht bij elkaar staan en ouders die 

willen passeren geen mogelijkheid hebben. 

➢ Wilt u de school bellen voor een ziekmelding of andere reden van afwezigheid? 

We merken dat dit steeds meer via Parro en mail door gegeven wordt. Dit wordt 

echter niet altijd tijdig gezien, omdat leerkrachten bezig zijn met voorbereiding 

van de schooldag. De afspraak is om afwezigheid door ziekte of om andere 

redenen telefonisch te melden via 010-451.2336. Het kan zijn dat de lijn even 

bezet is. Wilt u het dan nog een keer proberen? Hartelijk dank. Meester Anton 

maakt rond half 9 altijd een ronde door de school om de aan/afwezigheid te 

checken. Als we dan nog geen melding hebben ontvangen, zullen we u bellen als uw 

kind niet op school is. 

 

In de school wegen we elke keer af in hoeverre we volwassenen toelaten. Maatstaf is 

eigenlijk altijd dat het in belang van het onderwijs moet zijn. 

 

VOORTGANG 
 

Inmiddels is iedereen weer gewend aan school. Er is intensief geobserveerd bij de 

kleuters en de methodetoetsen zijn afgenomen vanaf groep 3. Over het algemeen zijn 

er tot nu toe geen structureel opvallende zaken geconstateerd. Dat is fijn om te kunnen 

melden. 

De komende CITO-toetsen helpen ons verder bij het zicht krijgen op de ontwikkeling 

van de leerlingen op langere termijn, in vergelijking met andere leeftijdgenoten in 

Nederland. Als school hebben wij ons de afgelopen periode gericht op een verdiepte 

analyse van de toetsen en dit zal dan ook op kind-, groeps- en schoolniveau gebeuren 

naar aanleiding van de resultaten van de CITO-toetsen.  
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Groep 8 

De leerlingen van groep 8 maken ook de middentoetsen van CITO, maar hebben al hun 

advies gekregen voor het Voortgezet Onderwijs tijdens het adviesgesprek met ouders 

en kind. Zij hebben zich inmiddels bijna allemaal ingeschreven op de school van hun 

keuze. Hun Centrale Eindtoets zal dit schooljaar wel doorgaan in april. 

 

Oudergesprekken en rapport/ontwikkelingsmap 

We vinden het belangrijk om  u een verantwoorde schriftelijke rapportage te geven met 

behulp van de ontwikkelingsmap. Hierna kan er dan ook een oudergesprek volgen, dat 

gebaseerd is op recente en goed onderbouwde informatie.  

Door de tweede lockdown is alles naar achter geschoven. 

➢ De rapporten/ontwikkelingsmappen met de schriftelijke rapportage voor groep 2 

t/m 8 worden meegegeven op vrijdag 9 april. 

➢ De oudergesprekken voor de groepen 2 t/m 7 vinden plaats in de week erna, de 

week van 12 april. Deze tienminutengesprekken vinden plaats via Teams. U 

ontvangt hierover later nog meer informatie.  

➢ De afspraken worden niet meer via briefjes gemaakt, maar zullen via Parro lopen. 

Dit is nieuw voor ons en voor u. Ook hierover ontvangt u nog meer informatie.  

➢ 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. 

 

De Onderwijsinspectie geeft ons een VOLDOENDE! 
 
Op 3 november 2020 had de Onderwijsinspectie aangegeven, dat ze tevreden zijn over 

ons didactisch handelen, ons lesgeven, maar dat we nog beter zicht moesten krijgen op 

de ontwikkeling van onze leerlingen. Hier hebben we heel hard aan gewerkt met elkaar 

en externe deskundigen. We hebben kritisch gekeken naar de resultaten van individuele 

kinderen en groepen, maar ook naar de omstandigheden van die kinderen en de groep en 

vooral ook naar onszelf: wat zien we en wat kan ik/kunnen wij nog doen om de 

ontwikkeling van een kind verder te stimuleren? Deze verdiepte analyse helpt ons om 

ons onderwijs nog beter af te stemmen op wat een kind, een groep en onze school nodig  

heeft. Zo werken we met elkaar aan Horen, Zien en Leren! 

Uiteindelijk willen we samen met u hetzelfde: het maximale halen uit de ontwikkeling van 

uw kind, zodat hij/zij straks de juiste bagage heeft om vol zelfvertrouwen naar de best 

passende school voor voortgezet onderwijs te gaan. Klaar voor de volgende stap naar 

een gelukkige toekomst! Het is fantastisch als wij daar een steentje aan mogen 

bijdragen.  
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NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 

 
Via Teams heeft de ouderraad weer overleg gehad. Het was weer even geleden door 

deze vreemde periode. Ze zijn terug gegaan naar het begin van het schooljaar en 

hebben geconstateerd dat Corona toch wel behoorlijk roet in het eten heeft gegooid. 

Hierdoor werd Kerst samen vieren opeens heel anders, eigenlijk onmogelijk. Toch is er in 

eenvoudige en aangepaste vorm een speciale dag van gemaakt, vlak voor lockdown. 

Voorlopig zullen de feestjes nog aangepast gevierd moeten worden. Er wordt gewerkt 

aan een aangepast Paasfeest, zonder ontbijt, maar met een Paasgym. Ook worden de 

mogelijkheden van de Koningsspelen en de schoolfotograaf verkend.  

Voor groep 8 zijn de voorbereidingen voor het kamp wel in volle gang in de hoop dat dit 

allemaal door kan gaan. Daarom is de datum naar achter geschoven. De ouders van groep 

8 krijgen hier binnenkort meer nieuws over. 

Er wordt voorzichtig nagedacht over een schoolreis, maar deze beslissing wordt nog 

even uitgesteld. 

 

 

ALVAST EEN VOORPROEFJE  

VAN HET SCHOOLBREDE PROJECT OVER HOLLAND …. 


