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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Alles en iedereen raakt steeds meer in de kerststemming. Het is zo gezellig in de school !
Op donderdagavond is het zover: om half 6 gaan de deuren open voor ons feestelijk Kerstbuffet
in de klassen. We vinden het ook leuk om u iets eerder te ontvangen als u uw kind(eren) weer
komt ophalen. Kom gezellig om kwart voor 7 een bekertje chocolademelk drinken met wat lekkers
erbij, voordat u om kwart over 7 uw kind(eren) weer mee naar huis neemt. We zetten nog wat
informatie op een rij in deze Flessenpost.
De afgelopen periode hadden we met veel zieke kinderen te maken. U waarschijnlijk ook. Soms
ontbraken er wel 8 kinderen in de groep. Ook de leerkrachten liepen flink te hoesten en te
snotteren, maar tot nu toe hebben we het gered.
Gelukkig voelt juf Imara zich weer iets beter en is ze er weer op donderdag en vrijdag in groep
6. Op maandag zal juf Imara in januari nog niet voor groep 4 staan. Dan zal juf Ria haar
vervangen. Voor juf Vanessa is het nog even afwachten wat de dokter deze week zegt als het
gips eraf mag. Hoe dan ook zal ze rustig en buiten de groep moeten opbouwen om onnodig risico’s
rondom haar gebroken elleboog te voorkomen. De kleutergroepen zullen verder informatie
ontvangen over de situatie bij de kleuters na de kerstvakantie.
Alle vierjarigen zijn op vrijdag 20 december vrij in verband met het verhuizen van meubilair in
groep 1C.
Dit is de laatste Flessenpost van 2019. Als team kijken we met een goed gevoel terug op 2019 en
trots zien we straks onze leerlingen, uw kinderen, naar huis gaan en gaan genieten van een fijne
en welverdiende kerstvakantie.
Hopelijk brengen de 2 weken kerstvakantie u allen veel mooie familiemomenten met elkaar.
Geniet ervan en we zien u graag weer terug op 6 januari in een nieuw en uitdagend 2020 !

Namens het gehele team,
Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Donderdag 19-12-2019

Vrijdag 20-12-2019
Maandag 23-12-2019 t/m
vrijdag 03-01-2020

Alleen de ochtend is er school van 8.15 – 11.45 uur.
’s Middags zijn alle kinderen vrij.
Kerstviering ’s avonds 17.30 – 19.15 uur
Continurooster tot 13.15 uur voor alle groepen.
Graag lunchpakket en drinken meegeven.
Kerstvakantie
Zie de jaarkalender voor alle activiteiten in 2020!

KERSTKAARTEN VOOR OUDEREN
Op onze school zijn de kinderen aan het tekenen geslagen: een kerstkaartje maken voor
ouderen die dat beetje gezelligheid wel kunnen gebruiken tijdens de feestdagen. Onze
school stuurt de getekende kerstkaarten naar Het Nationaal Ouderenfonds en deze
verstuurt ze naar ouderen door heel Nederland. Veel ouderen brengen de feestdagen
alleen door. Een kaartje van een onbekende en zeker van een kind betekent veel voor
hen.
We doen dit jaar voor de tweede keer mee en het is ongelooflijk hoe de kinderen hun
best gedaan hebben. De kaarten zijn fantastisch geworden! We hopen dat we hier veel
ouderen blij mee hebben gemaakt, met dank aan onze leerlingen.

BIEBOUDERS GEZOCHT
Op de woensdagen kunnen alle kinderen van onze
school boeken ruilen in onze Bieb Op School. Dit kan
alleen dankzij de inzet van een aantal biebouders. Op
dit moment is er een tekort en hebben we echt extra
handen nodig.
Wie wil op woensdag of een aantal woensdagen de
biebouders komen versterken?
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.
2

FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 8

KERSTFEEST 2019 OP DE CATAMARAN
Woensdag 18 december kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun bord, bestek en
beker (voorzien van naam) in een plastic tas mee naar school nemen. Voor de groepen 1
en 2 zijn er op school bordjes, bestek en bekers aanwezig.
Op donderdagmiddag 19 december zijn de kinderen vrij.
Donderdagavond 19 december mogen de kinderen om 17.30 uur naar binnen. U kunt dan
uw gerecht naar binnen brengen, van de sfeer genieten en foto’s maken of filmen zoveel
mogelijk van uw eigen kind. Dit in verband met de privacy van andere kinderen.
Om 17.45 uur gaan de deuren dicht en beginnen we in de groepen aan het Kerstbuffet.
Voor de ouders is er vanaf 18.45 uur een bekertje chocolademelk en iets lekkers!
Het Kerstfeest is om 19.15 uur afgelopen. De kinderen kunnen even later in de klas
opgehaald worden door hun ouders.
Vrijdag 20 december zijn alle kinderen om 13.15 uur vrij. Wilt u uw kind een lunchpakket
en iets te drinken meegeven? Hierna begint de kerstvakantie !!
Wij hopen op een geweldig Kerstfeest en bedanken u alvast voor uw medewerking en
inzet.
De Kerstcommissie
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