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30 januari 2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij alweer de zevende Flessenpost van dit schooljaar. Sinds Flessenpost 6 van 15 januari jl. 
is er al weer veel nieuws te melden. 
Zo leest u straks meer over onze actieve leerlingenraad. Zij doen een beroep op u voor veiligheid
rond de school en werken hierbij samen met Handhaving en de leerlingenraad van Het Baken.

Er is ook een vergadering geweest van de Ouderraad. Besloten is dat de Ouderraad met 2 
personen uitgebreid gaat worden naar 8 leden. Volgens de statuten kunnen ouder(s)/verzorger(s)
zich hiervoor verkiesbaar stellen. U hoort/leest hier snel meer over vanuit de Ouderraad. Helaas
zijn nog niet alle ouderbijdragen binnen. Mogelijk is dat aan uw aandacht ontsnapt. Voor vragen 
of regelingen kunt u terecht bij de penningmeester van de OR (or-
catamaranmde@blickoponderwijs.nl) of bij ondergetekende.

Binnenkort gaat u ook de uitnodigingen krijgen voor rapportgesprekken en de adviesgesprekken 
(groep 8). Deze vinden plaats op dinsdag 19 februari na schooltijd of ’s avonds. Goed om dit 
alvast te weten.

Vorige week heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met de verandering van de schooltijden voor 
het nieuwe schooljaar. De volgende informatie zal veel uitgebreider zijn en ontvangt u eind 
volgende week. Hopelijk zal deze informatie veel van uw vragen beantwoorden. Mogelijk heeft u 
hierna echter nog vragen. Deze kunt u stellen op dinsdagavond 12 februari van 19.00 uur tot 
20.00 uur. 

Om het nieuwe schooljaar goed voor te bereiden is het van belang dat we op tijd weten welke 
kinderen nog gaan starten op onze school tijdens dit schooljaar of volgend schooljaar. Dit zijn 
meestal 4-jarige kleuters, vaak ook broertjes/zusjes van kinderen die al op onze school zitten. 
Voor de leerlingentelling, de planning van de groepen en inzet van de leerkrachten is het van 
belang om dit te weten. Mocht dit het geval zijn bij u (of bij iemand die u kent) wilt u ons dit dan
laten weten? Ook is het van belang te weten of u dit schooljaar of volgend schooljaar gaat 
verhuizen. Dat horen/lezen we ook graag van u.

Hartelijk dank en veel leesplezier!

Mede namens het team,

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode: 

Zondag 20-01-2019 Start Nationale Voorleesdagen
Maandag 21-01-2019 Start Project Vier Keer Wijzer met diverse 

thema’s (zie informatie in deze Flessenpost)
Donderdag 08-02-2019 Afsluiting project in de hele school: OPEN 

HUIS van 14.45 – 15.15 uur
Woensdag 13-02-2019 Studiedag: alle kinderen zijn vrij !

Volleybal voor groep 5 bij voldoende belangstelling
Vrijdag 15-02-2019 Rapporten gaan mee naar huis
Dinsdag 19-02-2019 Rapportgesprekken en eindadviezen voor groep 8
Donderdag 21-02-2019 Studiedag: alle kinderen zijn vrij !
Vrijdag 22-02-2019 De kinderen zijn de hele dag vrij !
Maandag 25-02-2019 t/m
vrijdag 01-03-2019

Voorjaarsvakantie

Maandag 04-03-2019 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

DE NIEUWE LEERLINGENRAAD IS ACTIEF 

EN LAAT VAN ZICH ZIEN & HOREN
 

Zoals afgesproken is onze leerlingenraad vorige week in alle groepen 3-8 geweest
om zich voor te stellen en de ideeënbus te introduceren. Ze vonden dit erg 
spannend, maar ze hebben dit fantastisch gedaan. De ideeënbus zal voorlopig 
steeds 1 week in een groep staan. Daarna gaat de leerlingenraad kijken wat onze 
leerlingen erin hebben gestopt. 

Ook vertelden ze in de groepen dat ze met Max en Ruben van Handhaving hebben
gepraat over veiligheid rond de school. Dit ging vooral over de verkeersveiligheid
op het parkeerterrein. Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen ongelukken gebeurd. 
Handhaving is regelmatig geweest en heeft ook diverse mensen gesproken.
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Tijdens het gesprek van de leerlingenraad met Handhaving kwamen de kinderen 
met heel veel suggesties om het veiliger te maken, zoals:

 Borden met schoolgaande kinderen in de buurt van de school.

 Het gifgroene poppetje bevestigen aan de lantaarnpalen.

 Meer aandacht voor de gele lijnen door de bestuurders van de auto’s.

 Klaar over, zebrapad.

 Kiss & Ride-zone.

 Zorgen voor minder auto’s, meer fietsen en lopen, binnen een bepaalde 
afstand van de school.

 Verder weg parkeren.

 Gele kaarten uitdelen.

 Betaald parkeren.

 Boetes uitdelen door Handhaving.

Helaas bleken enkele goede ideeën toch niet realiseerbaar, maar Ruben en Max 
hebben goed geluisterd en gaan ermee aan de gang. Ze werken hiervoor samen 
met de politie en de gemeentelijke werkgroep voor “aanpak verkeersveilige 
schoolomgevingen”. De directies van alle scholen in Capelle zijn hier ook bij 
betrokken.

Met elkaar hebben we een aantal afspraken gemaakt:

 We vragen aan iedereen om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school
te komen. BIJ DEZE !
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 De leerkrachten van onze school parkeren hun auto zo veel mogelijk op een
andere plek.

 Hiermee hopen ze dat hun goede voorbeeld gevolgd wordt door de ouders, 
die dan ook hun auto een beetje verder van de school gaan parkeren.
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 Handhaving gaat samen met de leerlingenraad gele kaarten uitdelen aan 
fout/hinderlijk parkerende ouders. Dit zijn waarschuwingen.

 Handhaving krijgt steeds meer klachten. Als het niet beter wordt, gaan ze
over tot bekeuren (zonder de kinderen erbij).

 We werken hierbij samen met de leerlingenraad en de directie van Het 
Baken.

Geachte ouders/verzorgers,
Wij willen iets mededelen over de veiligheid van uw kinderen.
We merken dat er heel vaak verkeerd wordt geparkeerd bij de school. Als wij 
merken dat er verkeerd wordt geparkeerd, delen wij gele kaarten uit samen 
met Handhaving. Als u dan door blijft gaan, krijgt u een boete van Handhaving.
Voor als u verkeerd parkeert is dit een boete van ongeveer 100 euro. Als u op 
de invalideplaats staat zonder invalidekaart dan is de boete 380 euro. 
Let a.u.b. beter op als u komt en gaat.
Vriendelijke groet van de leerlingenraad van obs De Catamaran

We hopen op uw medewerking te mogen rekenen!

PROJECTEN VIER KEER WIJZER

Vorige week zijn we gestart met het project en wordt er gewerkt aan 
verschillende thema’s in de school. Via Parro wordt u goed op de hoogte 
gehouden van de groep van uw eigen kind, maar het is ook leuk om te laten zien 
waar we in de hele school mee bezig zijn.
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De groepen 1, 2 en 3 hebben het over “wonen”. 
Bij de kleuters maken ze hun eigen huis, 
van binnen en van buiten. Ze leren veel 
nieuwe woorden. 
Wist u dat juf Hedy hier woont? 
Ze krijgt zelfs post in de brievenbus en 
haar voordeur heeft een bel!

De kleuters
bouwen volop

en knutselen allerlei huizen en zelfs een stad met
een grote weg erdoor.
Ook maken ze huizen met kralen.

Het is echt fantastisch!  

De kinderen van
groep 3 maken nesten
van vogels, richten hun eigen huis in, nummeren de 
huizen met even en oneven getallen (zoals 
hiernaast), labelen het poppenhuis, maken 
adressenboekjes en zorgen voor de goede namen op
de huizen. 

Groep 4 is fantastisch bezig over “Reis door de 
ruimte”. De kinderen zijn zeer enthousiast de 
opdrachten van de keuzekaarten aan het uitvoeren.
Vragen die aan bod komen zijn: Welke planeten zijn
er? Wat is een astronaut en hoe ziet hij eruit? Hoe
ziet een raket eruit? Hoe komt het dat we dag en 

nacht hebben? En natuurlijk de vragen die de kinderen zelf hebben.
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De groepen 5 en 6 zijn op ontdekkingsreis gegaan. Ze leren welke bekende 
ontdekkingsreizigers er zijn geweest en wat zij hebben ontdekt, welke 
belangrijke uitvindingen er zijn gedaan en hoe men vroeger dacht dat de aarde 
er uit zag. Van het knutselen van "het Behouden Huys" (Nova Zembla) tot het 
bedenken van een zeemanslied. Er is genoeg te kiezen, te leren en te ontdekken! 
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De groepen 7 en 8 verdiepen zich in de eerste en tweede wereldoorlog. Op 
maandag 21 januari startte het project met het verhaal dat 2 oud-veteranen in 
de klas kwamen vertellen over hun vredesmissies in het buitenland.

Het project wordt op DONDERDAG 7 FEBRUARI afgesloten met een 
OPEN HUIS van 14.45 uur tot 15.15 uur. 

U bent dan van harte welkom in de klas van uw kind(eren). 

DINGEND VERZOEK: KOM OP TIJD!

Helaas zien we toch veel kinderen te laat op school komen. Zoals eerder 
aangegeven is dit voor niemand goed of prettig. Kinderen missen de start van de 
dag, ze verstoren het proces in de groep en komen binnen met een vervelend 
gevoel. Te laat komen kan verschillende redenen hebben en kan een keer 
gebeuren. De leerkrachten houden dit nauwkeurig bij. Als er regelmatig sprake is
van te laat komen gaan ze hierover met u in gesprek. Als het nodig is komt de 
directie erbij en eventueel de leerplichtambtenaar. Uiteraard hopen wij dat dit 
niet nodig zal zijn.

MOGELIJKE STAKINGSDAG IN HET ONDERWIJS

Op vrijdag 15 maart wordt er door onderwijzend Nederland weer gestaakt. Op 
dit moment zijn wij op school en binnen het bestuur de stakingsbereidheid aan 
het peilen. Het is nog niet duidelijk of de school / scholen gesloten zijn op die 
dag. Zodra hier duidelijkheid over is laten we u dit weten. Het is toch wenselijk 
om u hierover alvast te informeren.
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