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          21 oktober 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na de thema-Flessenpost GI-GA-GROEN nog een gewone Flessenpost voor de herfstvakantie. 

Zoals u heeft kunnen zien hebben we een fantastisch eerste project achter de rug.  

 

We hebben nog meer leuke plannen na de herfstvakantie. Zo is er voor de groepen 4 t/m 7 een 

voorstelling in het Isalatheater van “Dwars & Co”. Dit is op maandag 14 november van 11.30 uur 

tot 13.30 uur. Deze groepen hebben hier afgelopen week een brief over mee naar huis gekregen. 

Zie de andere bijlage hiervoor. We zoeken nog steeds papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere 

personen die kunnen rijden. We hebben nog niet genoeg vervoer in alle groepen, dus hebben nog 

veel auto’s nodig om te kunnen gaan. U mag ook rijden om een andere groep te helpen natuurlijk. 

Hopelijk komen er nog veel briefjes ingevuld terug na de herfstvakantie. De chauffeurs mogen 

ook genieten van deze voorstelling in het Isalatheater samen met de kinderen. 

 

In deze Flessenpost staat weer de rubriek “Nieuws uit de Ouderraad” met een korte 

terugkoppeling van de jaarvergadering van de OR. Ook kunnen we nog wat hulp gebruiken voor het 

versieren voor Sinterklaas op 11-11-22.  

 

Verder leest u weer veel nieuws in de agenda en ziet u nog een impressie van de afronding van de 

BSN-activiteiten met een kijkje naar wat nog gaat komen. 

 

Geniet van de komende herfstvakantie en graag weer tot maandag 31 oktober! 

 

Veel leesplezier! 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  

 

 

Agenda komende periode:  

 

Maandag 24 oktober 2022 

t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober 2022 Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

Eerste week na de 

herfstvakantie 

Luizencontrole in alle groepen. 

U ontvangt bericht als er in de groep luizen 

geconstateerd zijn. Geen bericht = goed bericht 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2022/2023 nr. 05 

 
 

2 
 

Donderdag 4 november 2022 Via Parro ontvangt u een uitnodiging om in te 

tekenen voor een oudergesprek. Dit is voor de 

groep 1-kleuters die na de kerstvakantie zijn 

begonnen (januari 2022) en de kinderen van 

groep 2 t/m 8. Dit kan op donderdagavond 17 

november en op andere dagen na schooltijd. Dit 

staat in de Parro die u van de leerkracht(en) van 

uw kind ontvangt.* 

Maandag 7 november 2022 Start Sinterklaasjournaal op televisie. Leuk om 

naar te kijken met uw kind(eren). 

Woensdag 9 november 2022 Wintercross voor groep 3-8 in het Schollebos. 

Vrijdag 11 november 2022 Versieren in de school voor het 

Sinterklaasfeest. 

Zaterdag 12 november 2022 Aankomst van Sinterklaas in Nederland. 

Woensdag 16 november 2022 Reservedatum Wintercross groep 3-8. 

Donderdag 17 november 2022 Oudergesprekken voor groep 1/2 t/m 8 in de 

middag en avond. Zie 4 november.* 

Vrijdag 18 november 2022 Alle kinderen van groep 1-4 mogen een schoen 

meenemen met hun naam om deze te zetten voor 

Sinterklaas en zijn Rommelpiet 

Maandag 21 november 2022 Studiedag voor het team, alle leerlingen zijn 

vrij! 

Woensdag 23 november 2022 Zou de Rommelpiet afgelopen nacht geweest 

zijn? 

 Pietengym voor de kleuters in hun eigen 

speellokaal, georganiseerd door de kinderen van 

de KANS-klas en hun juf. 

Vrijdag 2 december 2022 Pietendag in de school met Pietengym, 

pepernoten bakken en marsepeinknutselen. De 

kinderen mogen verkleed komen. 

Maandag 5 december 2022  

Sinterklaasfeest op school! 

Donderdag 22 december 2022 Kerstviering op school in de avond. 

Meer informatie volgt! 

Maandag 26 december 2022 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

Merry christmas & happy newyear !! 

Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag van 2023 na de kerstvakantie. 
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NIEUWS UIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

De MR is bij elkaar geweest op dinsdag 27 september. De notulen van de laatste 

vergadering voor de zomervakantie d.d. 14 juni 2022 zijn goedgekeurd. U kunt deze 

vinden op de website van de school. 

Voor de MR-vergadering was er een voorlichting over de K.A.N.S.-klas van BLICK, die dit 

schooljaar ook gaat starten op onze school. K.A.N.S. staat voor “Kind Actief Naar 

School”. In deze klas zetten de leerlingen hun talenten vooral praktisch in. Ze worden 

hierin uitgedaagd vanuit de 10 beroepsgerichte profielen van het VMBO. Ieder kind 

heeft immers een talent en succeservaringen helpen bij het vergroten van de motivatie 

en de eigenwaarde van een kind. De aanwezige leden van de MR en ouders zijn hier 

enthousiast over. Een aantal kinderen van groep 7 en 8 komen hiervoor in aanmerking en 

starten na de herfstvakantie op woensdagmorgen (2 lesuren tot de meivakantie). 

Verder heeft de MR gekeken naar het draaiboek COVID-19 en het bijbehorende plan 

van aanpak. Deze documenten liggen nu klaar voor het geval er sprake is van een 

(gedeeltelijke) schoolsluiting.  

Documenten zoals het jaarverslag van de MR 2021-2022 en het jaarplan van de MR 

2022-2023 (inclusief planning vergaderingen) zijn besproken en aangepast. Ook de 

statuten worden nogmaals gecheckt. Binnenkort zijn deze documenten te vinden op de 

website van de school (onder het kopje Medezeggenschapsraad). 

☆Nieuwe rubriek!☆ 

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  
 

Oproep: Hulpouders gezocht ter voorbereiding van het Sinterklaasfeest! 
 

De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn begonnen. Graag zouden we u als ouders willen 
vragen of u eventjes tijd heeft om te komen helpen met het versieren van de school.  

Dit staat gepland op de ochtend van 11-11-22, de dag voor de intocht.  
U heeft hier een brief over ontvangen.  

Graag ontvangen we na de herfstvakantie het strookje ingevuld terug als u komt 
helpen. 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
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KORT VERSLAG JAARVERGADERING OUDERRAAD WOENSDAG 19 OKTOBER 2022 
 

Er was een afscheid van oud-leden en een welkom voor de nieuwe leden! 
Er was heerlijke spekkoek bij een kopje thee of koffie. 

Er was een gesprek met de 2 ouders en de leden van de MR die zijn geweest over de 
financiën van het afgelopen schooljaar en de plannen voor het komende schooljaar. 

Kort nieuws:  
de vrijwillige ouderbijdrage voor de groepen 1-7 blijft dezelfde, namelijk in totaal 50 euro. 

Dit kan eventueel weer in 2 delen voldaan worden  
(20 euro voor de activiteiten, 30 euro voor de schooljaar).  

Ook is er weer meegedacht in leuke activiteiten in onze school voor de kinderen. 
Meer informatie volgt na de herfstvakantie. 

 
Groetjes namens de OR! 

 

LEUKE AFSLUITING VAN BSN-ACTIVITEITEN MET OUDERS 

Het eerste blok van de BSN-

activiteiten is inmiddels al weer 

afgerond.  

Voor  verschillende groepen zijn er in 

de afgelopen weken leuke BSN-

activiteiten georganiseerd:  

- Toekomstbouwers (gr. 1 – 2) 

- Machinebouwers (gr. 3 – 4) 

- Urban Dance (gr. 5 – 6) 
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- Schaken voor beginners (gr. 5 – 6 – 7) 

- Robotbouwers (gr. 6 – 7) 

 

Na afloop van de laatste les was er een 

kijkmoment/optreden en mochten de 

ouder(s)/verzorger(s), opa’s en oma’s komen 

kijken.  

We hebben een heleboel ouders in de school 

verwelkomd!!  

Dank u wel daarvoor: de kinderen vonden dit 

fantastisch!! 

 

 

 

Na de herfstvakantie gaat het tweede blok met nieuwe BSN-activiteiten van start:  

- Urban Dance (gr. 1 – 2) 

- Toekomstprogrammeurs (gr. 1 – 2)  

- Urban Dance (gr. 3 – 4) 

- Hanger van speksteen (gr. 5 – 6) 

- Schaken voor gevorderden (gr. 6 – 7 – 8) 

  

 


