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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De meivakantie komt al weer in zicht, maar eerst hebben we nog 2 spannende en leuke
weken te gaan.
De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn in volle gang. Leuk als alle kinderen op
vrijdag 23 april in” oranjestijl” naar school komen! U leest hierover meer in deze
Flessenpost. Ook krijgt u een update van de personele situatie schoolbreed.
We hebben, met dank aan de Paascommissie en nog extra hulp, een fijn Coronaproof
feest gehad, verdeeld over 2 dagen met de Paashazengym en heerlijke pannenkoeken.
Het was echt genieten! Er ging ook nog iets lekkers mee naar huis.
Inmiddels zijn de meeste oudergesprekken gevoerd en gaan we als team weer verder
met de analyses, die ons helpen ons onderwijs verder af te stemmen op wat de kinderen
in de groep nodig hebben. De impact van de tweede lockdown is gelukkig beperkt
gebleven als we kijken naar de resultaten. Daar waar nodig pakken we dit in de komende
periode verder op.
Vanuit de ondersteunende subsidiegelden van BLICK-STUDIO-20! kunnen voor 2
groepen Rots & Watertrainingen gegeven worden. Deze groepen ontvangen hierover
informatie.
Voor groep 8 is het een spannende week: zij gaan 3 dagen de Centrale Eindtoets van
CITO maken. Gezien hun mooie, voorlopige adviezen voor het Voortgezet Onderwijs
hebben we er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. We wensen deze jongens en
meisjes natuurlijk heel veel succes!
Mede namens het gehele team van obs De Catamaran,
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
P.S. Denkt u nog aan het invullen van de
oudertevredenheidspeiling via deze link? Helaas zijn er nog
te weinig reacties voor een representatieve peiling.
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F7M8CZC
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Agenda komende periode:
Dinsdag 20 april 2021
Woensdag 21 april 2021
Donderdag 22 april 2021
Vrijdag 23 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
Vrijdag 30 april 2021
Week 18 en 19 2021
Maandag 17 mei 2021

Centrale Eindtoets groep 8
Centrale Eindtoets groep 8
Centrale Eindtoets groep 8
Een feestelijke dag rondom de Koningsspelen
Koningsdag 2021: iedereen is vrij!
Laatste schooldag voor de meivakantie
Meivakantie
Eerste schooldag na de meivakantie

PERSONEEL
Juf Ria is weer dagelijks in de school te zien en steeds meer aan het werk in de
kleutergroepen. Ze vindt het heerlijk om weer met de kinderen aan de gang te zijn.
Juf Marjolein van groep 1-2B, De Zeepaardjes, is helaas afwezig vanwege
familieomstandigheden. Deze week zal juf Ria op alle dagen voor de groep staan. Op
woensdag is meester Paul er. We wensen juf Marjolein heel veel sterkte.
Met juf Nienke van groep 3 gaat het gelukkig iets beter. Ze is haar conditie aan het
opbouwen. Deze maandag zal juf Bianca voor groep 3 staan, één van onze ervaren
collega’s van het Flexteam van BLICK. De andere dagen is juf Loes er. Juf Nienke hoopt
in de komende 2 weken weer af en toe naar school te komen.
Juf Simone hoopt snel haar vaccinatie te krijgen, waardoor ze met de benodigde,
medische behandeling kan beginnen. Hierdoor zal ze hopelijk op den duur weer naar
school kunnen komen.
Het herstel van juf Marijke vraagt helaas meer tijd door complicaties. We hopen dat
de rust haar goed doet en ze zich snel weer beter voelt.
Inmiddels lopen we wat betreft de vervanging tegen de grenzen van het Flexteam aan.
Deze collega’s zijn inmiddels allemaal ingezet op de BLICK-scholen. Waar mogelijk
proberen onze eigen leerkrachten extra te werken. Er is nog steeds een groot
lerarentekort. Dit alles vraagt dan om verder improviseren op de school en soms ook
schuiven in de leerkrachtbezetting om te zorgen dat er in alle groepen zoveel mogelijk
stabiliteit en continuïteit is. Ik hoop op uw begrip hiervoor te mogen rekenen.
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Het is eigenlijk heel bijzonder, dat het tot nu toe nog zo goed is gelukt om allerlei
vervangingen te realiseren, met dank aan flexibiliteit en medewerking van velen! Tot nu
toe kunnen we het aantal dagen dat groepen thuis zijn gebleven op 1 hand tellen. Ik kan
u verzekeren dat dit niet op alle scholen het geval is.
Juf Miranda van groep 6 is thuis vanwege vermoeidheidsklachten. Achter de schermen
is ze af en toe wel voor de groep bezig en soms is ze ook even op school.
Deze week is juf Imara 3 dagen in groep 6 op maandag, dinsdag en woensdag. Op
donderdag en vrijdag is meester Rutger er vanuit het Flexteam. Na deze week is
meester Rutger op een andere school van BLICK ingepland en gaan we opnieuw naar de
vervanging kijken.
Juf Imara is op donderdag en vrijdag in groep 8.
Hierdoor kan zij niet in groep 7 staan. Deze week zal meester Paul op maandag en
dinsdag in groep 7 staan naast juf Anita.
Gelukkig is meester Frans weer opgeknapt en kan de Koningsgym op vrijdag 23 april
doorgaan!

OBS DE CATAMARAN 23 APRIL 2021
Thema 2021 : IK + JIJ = WIJ
In deze tijd hebben we elkaar hard nodig !!
Lied en dans : ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen
“Samen” is tenslotte alles leuker.
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Koningsontbijt
Sinds de start van de Koningsspelen in 2013 verzorgt Jumbo het Koningsontbijt voor
ruim 1 miljoen kinderen. Vanwege de onzekere situatie en onvoldoende zicht op
mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van 2021
verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit
moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.

Uiteraard zorgt de Ouderraad op school voor
extra lekkers te snoepen en te drinken. Dit is
echter geen vervanging. Wilt u echter wel
hetzelfde meegeven aan uw kind(eren) zoals u
altijd doet? Wat over is geven we weer mee
naar huis, zoals altijd.

Dagprogramma
Het programma van De Koningsspelen op 23 april bestaat uit 3 delen:

1. Koningsgym
Voor alle kinderen is er een half uurtje Koningsgym bij meester Frans in
de grote gymzaal. Altijd een groot succes!

2. Urban Dance groep 1 t/m 4
BSN-aanbieder Talentzskool heeft in overleg met juf Diana en de
Ouderraad een workshop voorbereid voor de groepen 1 t/m 4 in plaats van
de naschoolse activiteiten. Urban Dance vindt plaats op het basketbalveld.

3. Dance & Gospel groep 5 t/m 8
BSN-aanbieder Noes Fiolet heeft in overleg met juf Diana en de
Ouderraad een workshop voorbereid voor de groepen 5 t/m 8 in plaats van
de naschoolse activiteiten. Dance & Gospel vindt plaats op het schoolplein.
Uw kind mag koninklijk gekleed naar school komen.
We gaan er vanuit dat het buitenprogramma door kan gaan.
Het wordt een feestelijk dag met elkaar!
Op Koningsdag dinsdag 27 april 2021 is iedereen vrij.
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