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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen week is onze school weer helemaal open gegaan. Het was fijn om de kinderen
weer allemaal tegelijk te zien en de kinderen vonden het ook leuk om elkaar weer te
zien. Toch was het ook erg wennen en werden ze erg afgeleid door elkaar. Langzaam
komt de structuur en rust weer terug.
Toen de school “half” open was, was het heel rustig rondom de school. Nu zijn er
ontzettend veel auto’s rond de school. Dit leidt tot heel gevaarlijke situaties. De
leerkrachten van de bovenbouw staan nu steeds buiten en houden hun hart vast. Het is
een wonder dat er nog geen kind geraakt of overreden is. Wilt u zich alstublieft aan de
verkeersregels houden en zo min mogelijk met de auto bij de school parkeren? U kunt te
voet of op de fiets naar school komen. Oudere kinderen kunnen ook iets verder van de
school afgezet worden en het laatste stukje lopen als ze nog niet zelfstandig naar
school kunnen komen. U kunt de auto iets verder weg parkeren en rustig naar de school
wandelen met uw kind(eren). Er zijn schoolzones geschilderd op de weg, zodat u weet
dat u een school nadert. De snelheid is dan 30 km per uur. Politie en handhaving zijn
gebeld door school en door mensen uit de buurt. Er gaat echt bekeurd worden.
Voorlopig worden de gymlessen nog buiten gegeven. De kinderen hebben alleen hun
sportschoenen bij zich die ze wisselen bij het basketbalveld of in de klas. Bij slecht
weer kunnen we uitwijken naar de gymzaal. Ook dan zullen de kinderen alleen schoenen
wisselen en zal er steeds 1 groep in een kleedkamer zijn. Inspanningen zullen gematigd
intensief zijn.
In deze Flessenpost leest u meer informatie over hoe de komende periode tot de
zomervakantie verder zal verlopen, is er nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad en de
Ouderraad en krijgt u het laatste nieuws over personeel.
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
P.S. Hopelijk wilt u nog 10 minuutjes vrij maken voor de volgende link van de
oudertevredenheidspeiling : https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Z2VQYLX .
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Agenda komende periode:
Dinsdag 7 juli 2020
Dinsdag 14 juli 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Wenmoment voor alle leerlingen in hun nieuwe
groep. Groep 8 is deze dag vrij.
Speciale dag voor het afscheid van groep 8
Laatste schooldag. Rapportage in ontwikkelingsmap
gaat mee naar huis
Zomervakantie tot maandag 31 augustus 2020

AANDACHTSPUNTEN TOT DE ZOMERVAKANTIE
In de afgelopen periode zijn er diverse vragen gesteld, die de moeite waard zijn met
alle ouder(s)/verzorger(s) te delen.
Waarom een continurooster tot aan de zomervakantie?
De reden om hiervoor in overleg met de MR te kiezen is dat we het aantal haal- en
brengmomenten om de school en de bewegingen in de school willen beperken. Dit is ook
wat het RIVM aangeeft. Het gaat hierbij met name ook om de volwassenen.
Door het continurooster zijn er nog maar 2 haal- en brengmomenten in plaats van 4. In
de school zijn er geen grotere groepen kinderen bij elkaar in lokalen/aula’s en ook geen
extra volwassenen van de TSO.
Is er een verborgen agenda om het continurooster in te voeren?
Nee, deze is er niet. Bovenstaande is de reden en er kan niet zomaar een verandering in
de schooltijden plaats vinden. Dit gaat altijd via raadpleging van ouders en team.
Er worden nu echter wel ervaringen opgedaan met dit rooster. Dit geldt voor het team
en voor ouders. Directie en MR hebben inmiddels diverse reacties en vragen ontvangen.
Deze week hebben directie en MR overleg om te bepalen of hierin een reden ligt om een
schooltijdenwijziging te overwegen. Hiernaast spelen ook maatschappelijke
ontwikkelingen van deze en de komende periode een rol. Een structurele wijziging vindt
altijd met ingang van een nieuw schooljaar plaats en vraagt ook gezamenlijk optrekken
met de kinderopvang.
Hoe wordt er in deze periode omgegaan met de CITO-toetsen?
CITO-toetsen zijn altijd een signalering over hoe het met een kind gaat. Het instituut
CITO heeft geadviseerd de toetsen toch af te nemen voor de zomervakantie. Het is een
leerlingvolgsysteem met vaste afnamemomenten, waarvan je er niet zomaar één kan
laten vervallen of weglaten uit de rapportage.
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De CITO die aan het eind van dit schooljaar wordt afgenomen kan helpen bij moeilijke
beslissingen, maar geeft vooral informatie over waar direct na de zomervakantie aan
gewerkt moet worden met een groep, met een groepje leerlingen of een individuele
leerling. Dit wordt meegenomen in de overdracht naar de nieuwe leerkracht en dan kan
een groep goed starten in het nieuwe schooljaar.
Overigens hechten we ook heel veel waarde aan wat we zelf zien in de klas. Bij kleuters
observeren we heel veel om te zien hoe het met een kind gaat en of de doelen beheerst
worden. In de hogere groepen hebben we ook de toetsen van de methode die laten zien
of een kind beheerst waar in de weken ervoor aan is gewerkt. Vooral na deze
Coronaperiode zijn de observaties en toetsen in de groep heel erg belangrijk.
In de ontwikkelingsmap zal bij de rapportage van eind dit schooljaar een inlegvel komen
met een toelichting op deze periode.

PERSONEEL
Helaas is juf Ria van groep 1C en 1-2A ziek. Vermoeidheidsklachten maken dat ze op dit
moment niet naar school kan komen, hoe graag ze ook wil. Het is belangrijk dat ze een
pas op de plaats maakt en dan weer rustig, mogelijk ook eerst buiten de groep, gaat
opbouwen. Op dit moment is het niet mogelijk om een inschatting van dit proces te
maken.
We zijn dan ook druk bezig met het regelen van vervanging. Zoals eerder aangegeven is
dit in deze tijd van Corona in combinatie met het leerkrachtentekort vrijwel onmogelijk.
Met hulp van velen is dit echter toch grotendeels gelukt. Aanstaande woensdag is
echter aan de ouders van groep 1C gevraagd om hun kind thuis te houden.
We houden contact met de ouders van de kleutergroepen hierover.
Einde schooljaar is ook altijd voor collega’s een moment om heroverwegingen te maken.
Juf Ingrid heeft besloten om, na 31 jaar voor het openbaar onderwijs in Capelle en
Krimpen, te gaan werken voor een ander bestuur in Rijswijk waar ze weer andere
uitdagingen aan kan gaan. We gaan een fantastische juf en collega missen, maar gunnen
haar deze volgende stap van harte. Vandaag zal ze haar vertrek ook vertellen aan haar
groep. Uiteraard zijn wij meteen op zoek gegaan naar nieuwe collega’s.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: nieuws over de verkiezingen
Enige weken geleden heeft u uw stem kunnen uitbrengen op de twee kandidaten die zich
verkiesbaar hebben gesteld voor de vacature in de oudergeleding binnen de
medezeggenschapsraad. De stemming is inmiddels gesloten en alle stemmen zijn geteld.
Allereerst hartelijk dank voor alle ingevulde stembiljetten, de opkomst was groot! U
heeft ervoor gekozen dat Sylvia de Rooij met ingang van het nieuwe schooljaar 20202021 onderdeel gaat uitmaken van de MR.
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad van obs De Catamaran

TERUGKOPPELING VANUIT DE OUDERRAAD
De voorzitter van de Ouderraad, de penningmeester en directie hebben besproken hoe
ze het beste om kunnen gaan met de ouderbijdrage van dit schooljaar.
Voor de groepen 1-7 was dit schooljaar de bijdrage 50 euro. Dit bedrag bestaat voor
20 euro uit een bijdrage voor alle activiteiten, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst en vorige
week een lekker ijsje. De andere 30 euro is gereserveerd voor de schoolreis. Deze
laatste is dit schooljaar niet door gegaan. We gaan er vanuit dat volgend schooljaar de
vrijwillige ouderbijdrage weer 50 euro zal zijn met een soortgelijke verdeling.




De ouders die de bijdrage van 50 euro voor dit schooljaar hebben betaald krijgen
volgend schooljaar een korting van 30 euro (voor de schoolreis).
De ouders die de bijdrage nog niet hebben overgemaakt vragen we volgend schooljaar het
bedrag van 50 euro.
Mocht u nog niet betaald hebben en een deel alvast willen betalen, dan kunt u 20 euro
overmaken en volgend schooljaar 30 euro.

Zoals altijd geldt dat er regelingen zijn die kunnen helpen bij het betalen van de
ouderbijdrage. De Ouderraad realiseert zich, samen met de directie, dat deze bijdrage
vrijwillig is, maar mochten er structureel minder gelden binnen komen, dan zullen de
activiteiten hier op aangepast moeten worden.
De ouders van groep 1-7 ontvangen hierover nog een aparte brief. De financiën zullen in
verband met de privacy in samenwerking met de directie bekeken worden.
Voor groep 8 waren andere afspraken gemaakt in verband met het schoolkamp. Nu dat
niet doorgaat, zijn we bezig met het regelen van andere leuke activiteiten voor groep 8.
Deze ouders ontvangen hierover nog een aparte brief.
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