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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds de persconferentie van afgelopen dinsdag waar de heropening van de basisscholen
werd aangekondigd is er in heel Nederland veel en intensief gesproken over de extra
maatregelen hierbij. Het staat buiten kijf dat we de kinderen dolgraag weer
verwelkomen in de school, maar we willen dit graag zo veilig en gezond mogelijk doen
voor iedereen in een werkbare situatie.
Zoals in de korte berichten steeds aangegeven is de PO-Raad het adviesorgaan in deze
voor het basisonderwijs. Het protocol is pas donderdagavond opnieuw gedeeld en te
vinden op hun site. U kunt hier veel informatie vinden en er is ook een lijst met veel
gestelde vragen. De complexiteit van deze heropening is meerdere keren besproken in
het crisisteam van BLICK, in samenspraak met de GMR, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad, waarin ook ouders van onze scholen vertegenwoordigd zijn. Vele
afwegingen zijn gemaakt rondom dit dilemma. Ook directeuren en Medezeggenschapsraden van scholen, waaronder onze MR, hebben gelegenheid gehad tot het stellen van
vragen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in brieven aan de directeuren, de schoolteams en de
ouder(s)/verzorger(s). U heeft deze gisteren ontvangen.
De brief aan u vindt u nog een keer in de bijlage. Er is al weer aanvullende informatie.
Vandaag, tijdens de studiedag, is hier met het team over gesproken. In deze
Flessenpost leest u deze aanvullende informatie en gaan we verder in op details voor
onze eigen school. Ik hoop dat al deze aanpassingen uw eventuele zorgen verkleinen.
Wij doen er alles aan om binnen onze mogelijkheden de school weer te openen op een zo
veilig en gezond mogelijke manier voor iedereen. Misschien kunnen ze maandag wel met
de slee naar school komen, wie weet. We zien u en de kinderen dan graag weer terug!
Mede namens het gehele team van obs De Catamaran,
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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DE HEROPENING VAN DE SCHOOL
Brief van de bestuurder
In de bijlage vindt u de brief van Esmée Smit, bestuurder van BLICK. Deze is bedoeld
voor alle ouders van de BLICK-scholen en bevat informatie en richtlijnen van algemene
aard. Steeds komt er weer aanvullende informatie:
➢ Mondkapjes of faceshields in de wandelgangen/openbare ruimtes
- Groep 7 en 8 dragen geen mondkapjes, tenzij ze dit zelf willen.
- Volwassenen dragen een mondkapje of faceshield.
➢ Snottebellenbeleid
- Basisschoolleerlingen mogen met verkoudheidsklachten naar school.
➢ Onderwijs bij quarantaine
- Als een klas in quarantaine gaat wordt op dat moment gekeken wat de
mogelijkheden zijn voor thuisonderwijs op afstand / met thuiswerkpakketten
en/of digitaal. Dit is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld het
feit of de leerkracht in staat is om te werken, de voorziening van devices en
de wisselende samenstelling van de groep als er weer kinderen instromen. We
gaan ons best daarvoor doen.
- Voor een groep in quarantaine kan geen noodopvang geregeld worden.
➢ Binnen de groep
- Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden binnen de groep. Het werken met
kleine groepjes die op afstand van elkaar blijven is niet haalbaar en kunnen we
niet garanderen. Een groep is een “cohort”.
- In geval van een besmetting gaat de hele groep in quarantaine, inclusief de
leerkracht. Zie voor de quarantaineregels de informatie van de GGD of het
protocol van de PO-raad. Hierin staat ook beschreven hoe dit is met
broers/zussen. Dit is afhankelijk van de leeftijd.
➢ Angst en zorgen van ouders
- Hier is meerdere malen over gesproken en dit is heel herkenbaar. Kinderen
vanaf 5 jaar zijn echter leerplichtig, waarbij leerplicht de
verantwoordelijkheid is van ouders. De beslissing is om de scholen weer open
te stellen en het fysieke onderwijs weer mogelijk te maken op een zo veilig
mogelijke manier. Als ouders hier geen gebruik van maken uit zorg of angst is
er helaas sprake van ongeoorloofd verzuim en wordt dit door de school
gemeld bij de leerplichtambtenaar.
- Zoals eerder aangegeven is er in deze situatie geen sprake van
thuiswerkpakketten of online-onderwijs.
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Heropening van onze school
Met het team hebben we verdere afspraken gemaakt.
➢ Start van de schooldag
- De kleutergroepen verzamelen weer op het basketbalveld en zullen op afstand
elkaar naar binnen gaan.
- Groepen 3 t/m 6 verzamelen weer op het schoolplein in een rij.
Ze zullen in een bepaalde volgorde en op afstand van elkaar naar binnen gaan.
Ze nemen hun tassen en soms jassen mee naar de klas om te voorkomen dat
verschillende groepen lang bij elkaar bij de kapstokken zijn.
- Groepen 7 en 8 verzamelen bij de parkeerplaatsen in een rij.
Groep 7 loopt door naar de klas met jas en tas. Groep 8 maakt gebruik van de
kapstokken.
➢ Einde van de schooldag
- Zoals voor de lockdown met aandacht voor afstand tussen de groepen.
- Groep 3 komt 5 minuten later naar buiten.
➢ Buitenspelen
- Er wordt zoveel mogelijk per groep buiten gespeeld.
- Er wordt ook gebruik gemaakt van het basketbalveld.
➢ Gymnastiek
- Er is overleg met meester Frans over sneeuwballen gooien.
- Als de gymlessen binnen zijn, zal dit op dezelfde manier gaan als voor de
lockdown, waarbij er gelet wordt op het niet kruisen van de groepen.
➢ Klimmen en klauteren van de kleuters in de centrale hal
- Dit kan per dag per groep.
- Meester Jan maakt de toestellen extra schoon.
➢ Inleveren computerdevices
- Op maandag 8 en dinsdag 9 februari kunt u de geleende computerdevices
terug brengen naar school. Dit kan onder en na schooltijd bij de ingang aan de
kant van de parkeerplaatsen. Tijdens het in- en uitgaan van de school is dit
niet handig vanwege de drukte.
- Neemt u het bijbehorende formulier mee, dan kunnen we tekenen voor
ontvangst.
- Het is dus niet de bedoeling dat u de computerdevice mee terug geeft via uw
kind.
➢ Ventileren
- Net als voor de lockdown is het van belang om steeds goed te blijven
ventileren. De komende week verwachten we sneeuw en kou. We zullen zoveel
mogelijk ventileren als de kinderen niet in het lokaal zijn.
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Voorheen hadden veel kinderen extra truien/vestjes op school. Die zijn
allemaal mee naar huis gegaan. Wilt u weer zorgen voor extra laagjes kleding
en een extra vest of trui, iets wat uw kind goed warm houdt?

Weer wennen en dan…..
Het is straks voor iedereen weer wennen om met elkaar op school te zijn. Dit vraagt
even tijd, even acclimatiseren. Langzaam gaan we daarna dan de methodetoetsen voor
groep 3 t/m 8 afnemen. Bij de kleuters wordt er intensief geobserveerd. We krijgen
dan voor alle kinderen zicht op de doelen die beheerst worden en op mogelijke hiaten.
Hier gaan we in de klas mee aan de gang met individuele kinderen, in groepjes en indien
nodig met de hele groep.
CITO-Midden toetsen algemeen
Normaliter worden voor alle groepen in het basisonderwijs de CITO-middentoetsen
afgenomen in januari-februari. Ze worden gebruikt als signalering, waardoor we kunnen
zien waar een kind op zijn/haar ontwikkelingslijn zit voor de diverse vakgebieden.
Wenselijk is dat na de methodetoetsen de CITO-middentoetsen worden afgenomen. De
planning is om hiermee te starten in de tweede week na de voorjaarsvakantie. Deze
toetsen moeten voor eind maart worden afgenomen gezien de normeringswaarde.
Advies groep 8 voor het Voortgezet Onderwijs
Inmiddels hebben de leerkrachten van groep 8, de interne begeleiding en directie zich
gebogen over de eindadviezen voor het Voortgezet Onderwijs van groep 8.
Ouders en kinderen zijn uitgenodigd voor een gesprek om dit advies te bespreken.
De inschrijving bij de school voor Voortgezet Onderwijs kan daarna gedaan worden.
Natuurlijk heel spannend!
Groep 8 zal ook de midden-CITO toetsen maken en later in het schooljaar de Centrale
Eindtoets voor groep 8.
Oudergesprekken en rapport/ontwikkelingsmap
Er wordt opnieuw gekeken naar momenten waarop de rapporten/ontwikkelingsmappen
met de schriftelijke rapportage meegegeven kunnen worden en wanneer een goed
moment is voor de oudergesprekken over de voortgang van de kinderen. We houden u
hiervan op de hoogte.
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OOK THUIS ZIJN KINDEREN CREATIEF
Thuis is er door alle kinderen heel hard gewerkt en veel geleerd. Ook zijn ze creatief
bezig geweest. In de school zijn mooie kunstwerken zichtbaar, die zeker de moeite
waard zijn om te laten zien.

Zo hebben de leerlingen van
groep 8 hun namen prachtig
geschreven. Heel mooi!

Groep 6 geeft een
mooi beeld van de
winter. Super!
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DE NATIONALE VOORLEESDAGEN…
… zijn helaas al weer voorbij. Er is veel voorgelezen in
alle groepen, ook via Teams. Coco was een superleuk
boek en de kleuters hebben ervan genoten via Teams.
Een groot succes!
Het was ook leuk dat we een boek cadeau kregen van
de vader van één van onze kleuters, die zelf een boek
heeft geschreven over zijn zoon “Ace”. Het gaat in zijn
groep zeker voorgelezen worden.
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