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          6 februari 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Alweer tijd voor een volgende Flessenpost. We hebben op school dan ook een pittig 

weekje achter de rug. 

 

De afgelopen week is er veel aandacht in het nieuws geweest voor de situatie in het 

onderwijs na de versoepelingen. U heeft ook veel berichten van mij ontvangen over 

situaties in de groep van uw kind(eren). U merkt dat er sprake is veel zieke en afwezige 

kinderen in een groep en ook leerkrachten. Helaas lopen we nu echt tegen de grenzen 

van onze vervanging aan en zijn er afgelopen week groepen thuis geweest. Verderop in 

deze Flessenpost leest u hier meer over. 

 

In de vorige Flessenpost heeft u bij het nieuws vanuit de MR kunnen lezen over het 

binnenklimaat en de CO-2-meters. Ook dit is afgelopen week in het nieuws geweest. 

Gelukkig hebben wij deze melders al in elke klas en worden deze goed in de gaten 

gehouden.  

 

Ondanks al deze ingewikkelde zaken is er ook aandacht 

geweest voor het voorlezen tijdens de Nationale 

Voorleesdagen. U heeft hierover in de vorige Flessenpost 

uitgebreid kunnen lezen. Afgelopen week is er weer 

voorgelezen door oudere leerlingen aan de leerlingen van groep 

3 en 4. U kunt het zien op de foto’s op de laatste bladzijde van 

deze Flessenpost. 

 

In de agenda kunt u zien wanneer u een uitnodiging krijgt voor 

de voortgangsgesprekken van uw kind(eren) via Parro. 

 

Denkt u nog aan de studiedag van vrijdag 11 februari 2022? 

Dan zijn alle kinderen vrij. Het team gaat hard aan het werk om 

nog verder zicht op de ontwikkeling van de kinderen te krijgen 

door signalering en analyse van de toetsmomenten. Met elkaar 

werken we hieraan om in de volgende periode verder af te 

kunnen stemmen op wat de groepen nodig hebben. 

 

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. 

 
Vrijdag 11 februari 2022 Studiedag, de leerlingen zijn vrij! 

Maandag 14 februari 2022 Adviesgesprekken groep 8 voor het VO (middag 

en avond). Uitloopmogelijkheid is 

donderdagmiddag 17 februari 2022. 

Uitnodiging komt eerder via Parro van juf 

Bianca. 

Dinsdag 15 februari 2022 Vanaf 15.00 uur krijgt u via de Parro van de 

leerkracht(en) van uw kind een uitnodiging om in 

te schrijven voor het voortgangsgesprek (groep 2 

t/m 7). 

Vrijdag 18 februari 2022 De ontwikkelingsmap voor groep 2 t/m 8 gaat 

mee naar huis. 

Week van maandag 21 

februari 2022 

Oudergesprekken groep 2 t/m 7 (uitnodiging om 

in te schrijven komt eerder via Parro op dinsdag 

15 februari 15.00 uur). 

Maandag 28 februari 2022 

t/m vrijdag 04 maart 2022 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Maandag 07 maart 2022 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie 

 

 

PERSONEEL 

 
De afgelopen week hebben we door afwezigheid van leerkrachten, wel of niet 

gerelateerd aan Corona, helaas groepen moeten vragen om thuis te blijven. Dit is 

inmiddels het beeld op alle basisscholen, zoals u ook in het nieuws heeft kunnen zien en 

horen. Tot voor kort konden we dit nog opvangen, maar inmiddels niet meer. Elke keer 

kijken we wat binnen de school nog mogelijk is, maar we moeten ook zuinig zijn op de 

collega’s die er wel zijn. Het Flexteam van BLICK is geheel ingezet op alle scholen en 

zelfs de externe uitzendbureaus kunnen nog nauwelijks leerkrachten leveren. 

We lopen ernstig aan tegen de problemen rondom het leerkrachtentekort. Met elkaar 

doen we ons best om het thuis blijven van groepen te beperken en dit ook te spreiden, 

zodat dit niet steeds dezelfde groep betreft.  
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Met flexibiliteit van veel mensen is dit mogelijk. Zo heeft juf Ria afwisselend in 2 

kleutergroepen gestaan en kon senior-leerkracht meester Bert nog voorkomen dat groep 

5 twee dagen thuis moest blijven. Het is belangrijk dat u weet hoe de situatie is op onze 

school. Tot en met morgen zijn de groepen 4, 5, 7 en 8 één dag thuis geweest en de 

kleutergroepen elk 2 dagen.  

Afgelopen vrijdag is Esmée Smit, één van de bestuurders van BLICK, op onze school 

geweest om de situatie te bespreken en zij complimenteerde ons met de wijze waarop 

we met deze situatie omgaan en de risico’s beperken door zo te spreiden.  

Ook u als ouder(s)/verzorger(s) wil ik onze complimenten geven, want het is niet leuk om 

bericht te krijgen dat uw kind(eren) niet naar school kunnen. Toch krijg ik zelden tot 

nooit klachten hierover, eerder reacties van begrip. Dank daarvoor, dat maakt onze 

“klus” een stuk prettiger. 

 

Gelukkig kon ik vandaag ook goede berichten sturen naar groep 3 om te laten weten dat 

juf Jacqueline voor hun groep kan staan en naar groep 5, omdat juf Anouk er weer is. 

Alle kleuters zijn vanaf dinsdag ook weer op school. 

Mocht er echter nog een ziekmelding binnen komen, dan zullen we weer met elkaar 

moeten improviseren, want er is geen vervanging meer beschikbaar. 

 

CORONA 
 

Communicatie met ouder(s)/verzorger(s) 

Vanuit het crisisteam van BLICK is aangegeven dat directeuren zich niet meer hoeven te 

houden aan de informatieplicht van elke positief geteste leerlingen in een groep aan de 

ouders. Dit vanwege het grote aantal besmettingen. Op onze school ging het afgelopen 

week over 32 positief besmette personen.  

Toch is het van belang dat ouders zicht hebben op hoe het in de groep gaat, zodat ze 

ook hun eigen kind(eren) goed in de gaten kunnen houden. Dit geeft ook zicht op wat er 

extra gevraagd wordt van de leerkracht(en), zoals bijvoorbeeld het regelen van 

thuiswerk en het later afnemen van de CITO-middentoetsen. 

Indien van belang zal ik de ouder(s)/verzorger(s) toch informeren over de situatie in 

een groep.  

Verder blijf ik ouder(s)/verzorger(s) informeren over afwezigheid van leerkrachten in 

de groep van hun kind(eren).  

Hiernaast worden ook de MR en het team op de hoogte gehouden van de situatie in de 

school. 

 

Blijf alert 

Door de versoepelingen sinds vorige week gaan er geen groepen meer in quarantaine.  
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We blijven u vragen om alert te zijn op verkoudheidsklachten (ook lichte), hoesten, 

koorts en benauwdheid bij uw kind vanwege het oplopend aantal besmettingen in de 

school en de groepen. 

De GGD adviseert verder dringend om uw kind te laten testen bij klachten. 

Bij lichte verkoudheidsklachten kan dit via een zelftest, maar de voorkeur, zeker bij 

meer klachten, heeft de GGD-test. Die is betrouwbaarder. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de GGD. De beslisboom wordt 

binnenkort weer aangepast. 

U kunt een zelftest ook gebruiken als er geen klachten zijn. Mocht u deze nodig hebben, 

laat het dan weten. 

 

Zonder klachten is uw kind welkom op school. Ook bij een negatieve zelftest bij 

klachten, als uw kind niet te ziek is, kan hij/zij naar school komen. 

Bij een positieve zelftest moet een kind thuis blijven en is het van belang een GGD-test 

te laten doen. In afwachting daarvan geldt quarantaine. 

Mocht er in uw gezin iets spelen, dan hoor/lees ik het graag. 

 

 

BSN-ACTIVITEITEN 
 

Langzaam gaan we kijken of we na de voorjaarsvakantie weer kunnen starten met de 

Brede School Netwerk BSN-activiteiten na schooltijd. De externe aanbieders komen 

dan onder strikte voorwaarden de school in en geven hun creatieve workshop steeds aan 

kinderen uit 1 groep.  

Hierover is juf Diana in gesprek met de aanbieders.  

Via de Parro en uw eigen kind krijgt u hier weer informatie over als dit voor de groep 

van uw kind geldt.  

We proberen ervoor te zorgen dat elke groep de rest van het schooljaar nog even veel 

mogelijkheden krijgt om deel te nemen aan de BSN-activiteiten. 
 

 
 

Kijk op de volgende bladzijde voor de foto’s van de Nationale 

Voorleesdagen…. 
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DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 
 

 
 

 

 

Tyas uit groep 

6 leest voor 

voor de 

kinderen van 

groep 4 en juf 

Kitty. 

 

Fantastisch! 
 

 

 

 

 

 

 

Ook Jusairo uit 

groep 8 weet de 

kinderen van 

groep 3 en juf 

Jacqueline te 

boeien.  
 

 

 

Genieten voor 

iedereen! 
 


