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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aan het eind van de eerste schoolweek van 2020 wensen we iedereen alsnog al het
goede toe voor dit nieuwe jaar met volop liefde en gezondheid. We hopen dat u met het
gezin een fijne kerstvakantie achter de rug heeft.
We hebben gemerkt dat de kinderen de drukte van de decembermaand achter zich
hebben gelaten. Het was wel weer even wennen om in het schoolritme te komen, maar
structuur en regelmaat doet iedereen goed.
We hebben 2019 afgesloten met een heel geslaagd Kerstfeest voor de kinderen, maar
we waren ook blij verrast met het grote aantal ouders dat even eerder was gekomen om
gezamenlijk een beker chocolademelk te drinken met wat lekkers. We kwamen ruimte
tekort! Dat heeft de Ouderraad al weer geïnspireerd om dit voor het Kerstfeest van
2020 wat groter aan te pakken.
Op de laatste dag voor de Kerstvakantie hebben we met veel hulp de instroomgroep 1C
weer opnieuw ingericht en we zijn heel blij met het resultaat. Hartelijk dank voor alle
hulp! De kinderen hebben daar de eerste kring op 6 januari gezellig rondom de grote
groepstafel gezeten. Helaas gaat het met de gebroken elleboog van juf Vanessa nog niet
zo goed, dus kan zij er nog even niet van genieten.
Wij zijn weer helemaal opgeladen voor de tweede helft van dit schooljaar en vertrouwen
op onze prettige samenwerking met u om er een fantastisch jaar van te maken.
Er is weer genoeg te melden, dus veel leesplezier!
Namens het gehele team,
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Eerste schoolweek in 2020
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 22 januari 2020
Donderdag 30 en
vrijdag 31 januari 2020
Zaterdag 1 februari 2020
Vrijdag 7 februari 2020
Woensdag 12 februari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari 2020

Luizencontrole
Scholenmarkt VO in de Sporthal Schenkel voor
ouders en leerlingen van groep 7 en 8 (18.00 uur)
Start Nationale Voorleesdagen “Reis mee”
Stakingsdagen in het onderwijs (zie verder in
deze Flessenpost)
Einde Nationale Voorleesdagen
Studiedag (2) leerlingen zijn vrij
Volleybal groep 5 (bij voldoende deelname)
Rapport mee naar huis (groep 2-8)
Valentijnsdag
Eindadviesgesprekken groep 8
Rapportgesprekken groepen 2-7 (middag en avond)
Voorjaarsvakantie

ROOKVERBOD OP HET SCHOOLPLEIN
Over goede voornemens gesproken….
Vanaf 1 januari 2020 is roken wettelijk verboden op schoolterreinen, kinderboerderijen
en kinderopvanglocaties. Voor ons schoolplein hebben we al eerder aandacht gevraagd
om het rookvrij te maken. Via de officiële wetgeving wordt dit nu ondersteund. We
vertrouwen op uw medewerking in deze in belang van ieders gezondheid.

JUF LEONIE GAAT ONS VERLATEN
Vlak voor de kerstvakantie heeft juf Leonie ons verteld dat ze vanaf 1 maart zal gaan
werken op een andere school, dichter in de buurt van haar thuis. Na 20 jaar openbaar
onderwijs in Schollevaar was dit een moeilijke beslissing, maar heeft ze toch de knoop
door gehakt. Vandaag is het aan de kinderen verteld in de klas. Natuurlijk gaan we
zorgen voor een leuk afscheid van deze fantastische juf. Ze mogen in Heiplaat wel heel
blij zijn met juf Leonie! We wensen haar daar heel veel succes en plezier.
Natuurlijk gaan wij nu op zoek naar een nieuwe juf, een nieuwe collega voor groep 4 (op
maandag) en groep 5 (op dinsdag en woensdag).
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ONDERWIJSSTAKING OP 30 EN 31 JANUARI 2020
Deze week is er een breed directeurenoverleg geweest bij BLICK. Hier is gesproken
over de landelijke onderwijsstaking en is besloten om ons hierbij aan te sluiten. Dit
betekent dat alle BLICK-scholen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn
voor de kinderen.
We vinden het belangrijk om te benadrukken dat dit niet ingegeven wordt door de wens
voor meer salaris. Met de actie willen we ieders aandacht vragen voor de noodzaak om
structureel geld te investeren in het onderwijs nu en in de toekomst om het
lerarentekort terug te dringen en de werkdruk te verlagen. We hebben (nieuwe)
collega’s nodig om goed onderwijs te kunnen garanderen. Onze kinderen, uw kinderen
hebben hier recht op.
Tot nu toe hebben we met inzet en hulp van velen de vervanging kunnen regelen of een
enkele keer een groep moeten verdelen. Gezien het lerarentekort, dat steeds groter
wordt, zal dit in de toekomst echt een probleem worden. Zo zal het ook niet eenvoudig
zijn om de vacature die ontstaat door het vertrek van juf Leonie te vervullen voor 1
maart. Dit kunnen we niet garanderen. Wel gaan we hiervoor natuurlijk ons uiterste best
doen. Misschien kent u ook nog mensen in het onderwijs die u kunt interesseren voor
onze school, ons bestuur.
Op 30 en 31 januari is onze school dus gesloten voor de kinderen. Hierdoor kunnen
collega’s gebruik maken van hun stakingsrecht. Mogelijk sluiten ze aan bij regionale
acties of acties op social media. Er zullen ook collega’s zijn die (delen van) deze dagen
gebruiken om op school of thuis zaken voor de klas en school te doen waar ze anders
niet aan toe komen of die na schooltijd of in eigen tijd moeten gebeuren. Dit is een
keuze van elke individuele leerkracht.
Wij realiseren ons dat deze actie niet onverdeeld positief zal worden ontvangen, want u
wordt gevraagd om de opvang van uw kind(eren) te regelen. Toch hopen we op uw steun
te mogen rekenen. Uiteraard zal school ook de bij ons bekende kinderopvangorganisaties
informeren, zodat zij u mogelijk een aanbod kunnen doen.

VEILIGHEID VOOR ALLES
Deze week zijn we geschrokken van het aantal auto’s op de parkeerplaats. Een
vrachtauto die wilde vertrekken kon geen kant op. Er ontstond om 5 voor 3 een heel
gevaarlijke situatie. Dringend verzoek is nogmaals om de auto op afstand te parkeren en
u te houden aan de parkeervoorschriften. De laatste keer dat er politie / handhaving is
geweest zijn er bekeuringen uitgedeeld. Hopelijk is dat de volgende keer niet nodig.
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SCHOLENMARKT VOORTGEZET ONDERWIJS GROEPEN 7 en 8
Op woensdag 15 januari vindt in de Sporthal Schenkel de jaarlijkse scholenmarkt voor
voortgezet onderwijs plaats. Ouders uit Schollevaar zijn welkom vanaf 18.00 uur. Een
mooi moment voor een brede oriëntatie op het VO met uw kind(eren).

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Vanuit de Ouderraad is er terug gekoppeld dat inmiddels de helft van de vrijwillige
ouderbijdrage overgemaakt is. Hiervoor onze dank. Binnenkort komt de brief nog een
keer naar iedereen toe, mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn.

BIEBOUDERS GEZOCHT
Gelukkig hebben er ouders gereageerd op de oproep
voor nieuw biebouders. Dank u wel!
We hebben nog 1 biebouder nodig op (een aantal)
woensdagen. Is dit iets voor u?
U kunt dit doorgeven aan Arienne Muller (Ouderraad)
of Hedy van Harselaar (directeur).
Het is heel leuk om op deze manier het leesplezier van
kinderen te helpen vergroten.
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