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          25 februari 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Eindelijk is de storm gaan liggen en staat de voorjaarsvakantie voor de deur. 

Het was fijn om weer zovelen van u in de school te hebben gezien de afgelopen week 

voor de oudergesprekken. In deze Flessenpost leest u, zoals beloofd, meer over de 

versoepelingen na de voorjaarsvakantie. 

 

In de vorige Flessenpost stond een aankondiging van “Het Kinderlab 

on tour”. Deze leuke activiteit na schooltijd kon afgelopen maandag 

door de storm niet door gaan. Kinderbuurtcoach Josca van Herk, 

sociaal-werker Bart en jeugd- en gezinscoach Hilda staan in de voorjaarsvakantie op 

maandag 28 februari van 13.00 tot 14.30 uur voor u en de 

kinderen klaar met een tent en bakfiets op het basketbalveld 

bij onze school. 

Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade willen 

ze graag met u en de kinderen in gesprek gaan en / of samen 

spelen om meer verbinding te creëren en samen te werken aan 

een veilige, 

vreedzame wijk. In de vorige Flessenpost 

hebben zij zich al aan u voorgesteld. 

 

In deze Flessenpost leest u  ook nog informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, 

aangezien hierover vragen kwamen van ouders.  

 

Ook hebben de groepen 7 en 8 

fantastische technieklessen van 

meester Bart gehad, die weer langs 

is gekomen met de Techniekbus van 

BLICK. De foto’s geven u een indruk. 

 

Veel leesplezier en vooral een 

heerlijke voorjaarsvakantie gewenst. 

Graag weer tot maandag 7 maart, 

gezond en wel! 

 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

Let op de blauwe regels, deze data staan niet of anders in de jaarkalender. 

 
Maandag 28 februari 2022 

t/m vrijdag 04 maart 2022 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Maandag 07 maart 2022 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie 

Dinsdag 22 maart 2022 Studiedag : alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 6 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 7-8 bij voldoende 

deelnemers 

Vrijdag 15 april 2022 Goede vrijdag – een schooldag met het Paasfeest 

Woensdag 20 en donderdag 21 

april 2022 (vrijdag 22 april) 

Centrale Eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen 

Maandag 25 april 2022 t/m 

vrijdag 6 mei 2022 

 

 

 

 

Zondag 8 mei 2022 Moederdag 

Maandag 9 mei 2022 Eerste schooldag na de meivakantie 

 

‘KinderLab on tour’ 
 

‘KinderLab on tour’ is een samenwerking tussen KinderLab Schollevaar, Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) en de kinderbuurtcoach (SWC).  Een keer in de maand trekken we erop uit om 
na schooltijd op een laagdrempelige manier contact te maken met (groot)ouders en 
kinderen uit de wijk.  
 
Maandag 28 februari van 13.00 uur tot 14.30 uur: 
Het Baken en De Catamaran 
Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade willen we graag met jullie in gesprek 
gaan en/ of samen spelen. Op deze manier hopen we meer verbinding te creëren en samen 
te werken aan een veilige, vreedzame wijk. Je vindt ons op of rondom het speelplein van de 
school.    
 
Maandag 21 maart vanaf 13.15 uur: De Contrabas, Gong 3 
Maandag 11 april vanaf 13.45 uur: Sjalomschool, Hermitage 44-46 
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DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
 

Er is door enkele ouders gevraagd naar de vrijwillige ouderbijdrage. Zij konden de QR-

code niet meer gebruiken die bij het vorige bericht stond. Dat klopt, want deze verloopt 

na een aantal dagen. 

Verder werd er gevraagd naar de bijdrage voor de schoolreis. Het ziet er naar uit dat 

de Ouderraad na de voorjaarsvakantie serieuze plannen kan maken voor de schoolreis. 

Met het schoolkamp zijn ze al bezig. 

 

Dit schooljaar hebben we de ouderbijdrage gesplitst in 2 delen. 

Het eerste deel voor alle feesten en activiteiten gedurende het hele schooljaar. Dit 

gaat om een bedrag van 30 euro per leerling voor groep 1 t/m 7 en 40 euro voor groep 8. 

Mocht u dit bedrag nog willen overmaken, dan kunt u gebruik maken van deze nieuwe 

QR-code of de link. 

Als uw kind na de kerstvakantie is begonnen wordt een lagere bijdrage gevraagd. Deze 

ouders ontvangen hier nog apart informatie over. 
 
Groep 1-7   

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0iq2vDkLpkBxC2tK7RxxyqDHosNkUo
a6 
 
Groep 8   

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=AzkQsPWsGuEhyzmBQi60EjZ7hMLkl
3Vi 

 

Het tweede deel van de vrijwillige ouderbijdrage betreft de schoolreis voor groep 1 t/m 

7. Hierover ontvangt u na de voorjaarsvakantie meer informatie.  

Dit geldt ook voor het schoolkamp voor groep 8. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0iq2vDkLpkBxC2tK7RxxyqDHosNkUoa6
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0iq2vDkLpkBxC2tK7RxxyqDHosNkUoa6
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=AzkQsPWsGuEhyzmBQi60EjZ7hMLkl3Vi
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=AzkQsPWsGuEhyzmBQi60EjZ7hMLkl3Vi
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TECHNIEKLESSEN 

MET DE 

TECHNIEKBUS VAN 

BLICK 
 

Meester Bart heeft dit 

schooljaar weer 5 

technieklessen gegeven aan 

de leerlingen van groep 7 

en 8. Ze hebben een 

houten ratel gemaakt en 

een houten fluitje. We 

hebben gehoord dat ze het 

gelukt is, want er kwam 

veel geluid uit!  

 

De kinderen moesten meten, lijmen, zagen en boren. Er werd gewerkt met een 

“bouwtekening”. Eigenlijk was het nu belangrijk om toe te passen wat ze allemaal geleerd 

hadden tijdens de lessen van rekenen over meten. Hierbij moesten ze nu werken en 

bouwen met hout en ook nog een tekening stap voor stap kunnen lezen.  

 

Heel leuk om te zien en leuk om 

te doen!  

 

Ook hebben ze een 

bureaulampje gemaakt. 

Hierdoor waren ze bezig met  

elektriciteit.  

 

Fantastisch! 

 

Hopelijk komt meester Bart 

volgend schooljaar weer terug 

met zijn Techniekbus.  
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VERSOEPELINGEN 
 

Het is fijn dat er weer meer mag en kan, de maatschappij gaat verder open! 

Voorzichtigheid omtrent ieders eigen gezondheid en die van de ander blijft echter 

belangrijk. Op dit moment merken we dat er minder meldingen van positieve 

besmettingen zijn en dat willen we met elkaar graag zo houden. 

Het is daarom belangrijk dat we ons allemaal aan de (basis)afspraken houden.  

 

Per 25 februari: 

• komt de 1,5 meter maatregel te vervallen, maar het advies blijft om elkaar de 

ruimte te blijven geven; 

• komt de mondkapjesplicht te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of 

het heel druk is, is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten. 

 

De afspraken rondom met klachten thuis blijven en testen blijven hetzelfde.  

 

✓ We vragen u om alert te blijven op verkoudheidsklachten en benauwdheid. 

✓ Een zelftest geeft duidelijkheid.  

✓ Bij een negatieve zelftest kan een kind naar school komen.  

✓ Bij een positieve zelftest is een GGD-test belangrijk. In afwachting hiervan en 

van de uitslag is er sprake van quarantaine.  

✓ Wilt u de school steeds op de hoogte houden? Graag telefonisch via 010-

451.2336. We gaan zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. 

✓ De quarantaineperiode bij een positieve test is ingekort naar 5 dagen. Men moet 

wel 24 uur klachtenvrij zijn. 

✓ Zie voor meer informatie de bijgevoegde beslisboom d.d. 31 januari 2022. Er 

volgt regelmatig een update van deze beslisboom. Deze kunt u vinden op 

www.boink.info . 

 

Zelftesten 

 

✓ De zelftesten voor groep 6-7-8 worden nog steeds uitgedeeld en geadviseerd, 

ook voor personeel.  

✓ Naar behoefte kunnen ook zelftesten gevraagd worden door de ouders van de 

kinderen van de andere groepen. Dit kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw 

kind of meester Anton. 

 

 

 

 

http://www.boink.info/
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Ouder(s)/verzorger(s) mogen weer op het schoolplein komen en in de school. 

 

Dit is lang geleden! Voor sommigen van u, vooral de ouder(s)/verzorger(s) van de 

kleuters en van andere nieuwe leerlingen is dit eigenlijk onbekend.  

Corona was een moeilijke periode, maar we moeten eerlijkheidshalve ook constateren 

dat de leerlingen een hoge mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld, waar we heel 

trots op zijn. We zijn hier ook blij mee, want zelfstandigheid is een belangrijk 

onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Ook houden we van rust en structuur in de 

klas en in/om de school. Vandaar dat we met het team en Medezeggenschapsraad een 

aantal afspraken voor de komende periode op een rij hebben gezet, gebaseerd op de 

oorspronkelijke schoolafspraken. 

 

Voor de kleuters 

 

• Start van de schooldag: 

✓ De kleuters mogen naar binnen komen door de kleuteringang aan het 

schoolplein.  

✓ Ze kunnen naar binnen om 8.10 uur. De leerkrachten staan bij het lokaal. 

✓ Ze mogen door 1 ouder gebracht worden, zodat de situatie bij de 

kleutergroepen overzichtelijk blijft. Het is natuurlijk ook weer even 

wennen als er zoveel ouders in de school zijn.  

✓ Er zijn ook kinderen, die al alleen naar binnen kunnen komen, zoals veel 

leerlingen van groep 2. Dat mag natuurlijk ook! U brengt uw kind dan tot 

de deur en kunt zwaaien bij de ramen. 

✓ De kinderen regelen, net als altijd, zelf hun jas en tas bij de kapstok. 

✓ Daarna zoeken de kinderen hun plekje op in de kring en kijken de ouders 

die mee naar binnen zijn gekomen nog even mee.  

✓ Om 8.15 uur gaat de tweede bel en gaan de ouders die nog binnen zijn weg. 

• Einde van de schooldag: 

✓ De ouders mogen vanaf 13.10 uur het schoolplein op.  

✓ Elke kleutergroep heeft een vaste plek op het schoolplein. 

✓ Groep 1-2A / De Dolfijnen:  

- de kinderen verzamelen bij de bankjes om de hoek bij de zandbak; 

- de ouders wachten aan de andere kant van de zandbak; 

✓ Groep 1-2B / De Zeepaardjes:  

- de kinderen verzamelen bij het raam van de Zeepaardjes; 

- de ouders wachten bij het tuintje, op enige afstand van groep 7. 

✓ Zoals altijd geeft de leerkracht het teken dat een kind naar degene kan 

gaan die het kind komt ophalen. Dit kan ook de BSO zijn. 
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Voor groep 3 t/m 8 

 

• Start van de schooldag: 

✓ Deze kinderen komen zelfstandig naar binnen vanaf 8.10 uur via hun ingang 

aan het schoolplein. De leerkrachten staan bij het lokaal.  

✓ Om 8.15 uur zijn de kinderen in de klas en starten de lessen. 

• Einde van de schooldag: 

✓ Groep 3 en 4 komen met hun leerkrachten naar buiten. De kinderen weten 

dat als er niemand is om ze op te halen, ze naar de leerkracht terug 

moeten gaan. 

✓ Groep 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten. De leerkrachten begeleiden 

de groep tot de buitendeur. 

✓ Kinderen gaan direct naar huis en blijven niet hangen op het schoolplein of 

bij de fietsenstalling. 

 

Voor de BSO: 

 

• Start van de schooldag: 

✓ De BSO’s komen met de kinderen het schoolplein op. 

✓ De kleuters worden in de school gebracht. 

✓ De kinderen van groep 3 en hoger mogen zelfstandig naar binnen. 

• Einde van de schooldag: 

✓ De BSO’s krijgen een vaste ophaalplek op het schoolplein en zorgen voor 

herkenbaarheid voor de kinderen en leerkrachten. 

✓ De kinderen gaan naar de medewerker van hun BSO toe. 
 

Externen mogen weer in de school. 

 

Hiervan was al in enige mate sprake en dit zal verder uitgebreid worden. 

✓ Vormingsonderwijs door juf Inge in groep 5 t/m 8 start weer op de woensdagen. 

✓ De bibliotheekboeken kunnen weer geruild worden op woensdag bij de 

biebmoeders. 

✓ De Rots en Waterlessen voor groep 1 t/m 6 zijn op woensdag/vrijdag. 

✓ Het Marietje Kesselsproject voor groep 7 en 8 wordt vervolgd op maandag. 

✓ De lessen van Lyceo voor enkele leerlingen van groep 8 gaan door op donderdag. 

✓ Na de voorjaarsvakantie komt een medewerker van KinderFysio de screening 

doen voor de motoriek en adviezen geven aan leerkrachten ter verbetering van 

de grove en fijne motoriek. 

✓ De BSN-activiteiten worden volgens eerder plan weer opgestart na schooltijd. 

✓ De mogelijkheden van andere hulpouders in de school gaan we verder bekijken. 
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Verder: 

 

✓ Cohortering wordt losgelaten. Dit betekent dat mengen of verdelen van groepen 

weer mag, zowel binnen als buiten. 

✓ Het lint op het schoolplein is verdwenen. Waar nodig vindt verdere afstemming 

plaats met Het Baken. 

✓ Zoals altijd kunnen ouders kort naar binnen voor het maken van een afspraak met 

een leerkracht of om iets door te geven. Ze kunnen ook via Parro hierover 

contact zoeken met de leerkracht(en). Een gesprek kan na schooltijd plaats 

vinden na 2 uur, zodat leerkrachten eerst rustig kunnen eten. 

✓ Als kinderen te laat zijn, kunnen ze naar binnen komen door de ingang bij de 

parkeerplaatsen. De andere deuren gaan dicht. 

✓ Voor de gymles van de groepen 3 t/m 8 in de grote gymzaal geldt dat omkleden 

weer kan. We gaan weer werken met gesplitste kleedkamers voor jongens en 

meisjes. 

✓ Vanwege de doorgang in de school en op last van de brandweer is het veiliger dat 

kinderwagens buiten blijven. Natuurlijk kan een kleintje op de arm mee naar 

binnen genomen worden. 

 

Bovenstaande is een uitgebreide toelichting geworden voor de komende periode.  

Lees het rustig door. Voor sommigen van u is er veel nieuwe informatie. We gaan de 

komende periode ervaren hoe het allemaal verloopt. Mocht het nodig zijn dan sturen we 

bij. 

 

Nu gaat iedereen genieten van een welverdiende,  

hopelijk lenterijke vakantie.  

Graag weer tot maandag 7 maart! 

 

 


