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18 maart 2019  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

U merkt wel dat de planning van de Flessenpost die in de jaarkalender staat niet meer 

gevolgd wordt. Het is belangrijk u steeds tijdig te informeren, dus dat is bepalend voor 

de volgende Flessenpost. 

 

Allereerst willen we de leerlingenraad heel erg bedanken voor hun inzet samen met 

Handhaving en juf Diana om de veiligheid rondom de school te vergroten. Weer en wind 

hebben ze getrotseerd. Ook de 4 Victor Veilig poppen gaan binnenkort geplaatst 

worden. Let op: de tijd van waarschuwingen is voorbij! 

 

Verder wordt in deze periode in alle scholen van ons bestuur de enquête uitgegeven over 

de tevredenheid bij ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 6,7 en 8 omtrent de 

school. U ontvangt hiervoor binnenkort een link via de mail van ParnasSys. We hopen dat 

iedereen deze enquête invult, zodat we een goed beeld krijgen van uw tevredenheid over 

de school. De uitkomst hiervan geeft ons onder andere zicht op verbeterpunten voor de 

toekomst. 

 

We zijn ook weer een stap verder met de voorbereiding van de Koningsspelen op vrijdag 

12 april. We weten dat we veel hulpouders nodig zullen hebben, dus willen u vragen hier 

alvast rekening mee te houden. We zoeken hulp bij de spelletjes, bij het opbouwen (voor 

schooltijd) en opruimen en bij de groepjes. Alleen met uw hulp kunnen we er een 

geslaagd feest van maken. Binnenkort volgt meer informatie. 

 

Onze nieuwe schoolfotograaf komt op dinsdag 2 april. Meer informatie vindt u in deze 

Flessenpost. 

 

Denkt u nog aan de uiterste inleverdatum voor de formulieren voor de ouderraadpleging 

op dinsdag 19 maart? 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 
Maandag 18-03-2019 Kinderen vrij vanwege studiedag van BLICK voor alle 

leerkrachten van het bestuur. 

Dinsdag 19-03-2019 Uiterste inleverdatum ouderraadpleging schooltijden 

Dinsdag 02-04-2019 SCHOOLFOTOGRAAF 

Woensdag 03-04-2019 Schoolvoetbal groep 7 en 8 

Woensdag 10-04-2019 Schoolvoetbal groep 5 en 6 

Week van de luizencontrole 

Vrijdag 12-04-2019 

Tot 14.00 uur 

Koningsspelen in samenwerking met KindCentrum 

Cormorant. Continurooster inclusief lunch op school 

tot 14.00 uur. 

Dinsdag 16, woensdag 17 

en donderdag 18 april 

Eindtoets groep 8 

Woensdag 17-04-2019 Schoolvoetbal groep 3 en 4 

Donderdag 18-04-2019 

Tot 14.00 uur 

Paaslunch (na Eindtoets groep 8) en continurooster 

tot 14.00 uur. 

Vrijdag 19-04-2019 Goede vrijdag = vrij voor iedereen. 

Begin van de meivakantie! 

Maandag 06-05-2019 Eerste schooldag na de meivakantie 
 

 

ZIEKTEVERVANGING 

 
Gelukkig is juf Ingrid weer beter en kan zij weer voor de groep. De afgelopen 

twee weken heeft juf Imara vooral de combinatiegroep 7-8 gedraaid om dit op 

te vangen en ook is juf Sanne een dag extra komen werken.  

Er waren geen vervangers van buiten de school meer te krijgen. Gelukkig konden 

we dit met ons eigen personeel opvangen, waarvoor onze dank. 

 

Komende week moet juf Sanne echter een ingreep aan haar schouder ondergaan, 

waardoor ze complete rust moet houden. De vervanging voor haar groep 6 bleek 

erg lastig. Op woensdag 20 maart kan meester Bert komen en op donderdag juf 

Raquel. Dit zijn beide leerkrachten vanuit de vervanging van buiten de school. Op 

vrijdag is juf Ingrid altijd al voor groep 6. Op dinsdag is het echter niet gelukt 

om vervanging te regelen.  
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Op deze dag gaan we gebruik maken we van een pilot bij ons bestuur om een 

groep kinderen een alternatief programma aan te bieden. Hiervoor komt een 

medewerker van Lukida op dinsdag voor groep 6 een cultureel en creatief 

lessenpakket verzorgen. We zijn erg benieuwd hoe dit ervaren zal worden. 

Hiermee voorkomen we verdere belasting van het aanwezige team door verdeling 

en het thuis blijven van de kinderen. Wij waarderen het zeer dat we in 

aanmerking konden komen voor deze pilot. 

 

 

DE NIEUWE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT OP 2 april 2019 
 

Nils van Eendenburg van Schoolfotos.net komt op dinsdag 2 april 2019 de hele 

dag naar onze school om de portret- en groepsfoto’s te maken. Ook zullen er 

broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden van de kinderen die op onze school 

zitten. Er worden geen foto’s met de peuterspeelzaal gemaakt. We proberen 

rekening te houden met de kinderen van de Plusklas. 

 

De foto’s worden gemaakt tegen een grijze, krijtachtige achtergrond. Nils zal de 

individuele kinderen in een ontspannen houding fotograferen. Indien wenselijk 

wordt er gezorgd voor een stoel of kruk. We hebben een voorbeeldfoto 

bijgevoegd.  

 

Als het weer het toelaat, zullen de groepsfoto’s mogelijk buiten genomen 

worden. Nils zal van elke groep 2 foto’s maken: 1 met de hele groep (intern 

gebruik) en 1 alleen met de kinderen die op de website mogen. Dit in verband met 

de wet op de privacy. 

 

De afhandeling zal grotendeels digitaal gebeuren via een inlogcode waarmee u de 

foto’s kunt bekijken. Er is ook de mogelijkheid om pakketten te bestellen. 

Uiteraard worden alle foto’s u vrijblijvend aangeboden en bent u niets verplicht. 

Het voordeel van de digitale verwerking is, dat u zelf allerlei pakketten kunt 

samenstellen en dat de fotograaf u ook de keuze zal geven tussen diverse foto’s 

van uw kind. U ontvangt hierover op een later moment meer informatie vanuit de 

Ouderraad  die dit verder zal organiseren. 
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OUDERBIJDRAGE 2018-2019 
 

Afgelopen week is er weer een vergadering geweest van de Ouderraad. De twee 

nieuwe leden Alida en Azadeh zijn welkom geheten en gaan meteen volop 

meedraaien bij de activiteiten die dit schooljaar nog plaats gaan vinden. 

Helaas hebben we ook moeten concluderen dat er net iets meer dan de helft van 

de ouderbijdrage binnen is op dit moment. Dit baart de Ouderraad en de school 

zorgen, omdat de helft van het schooljaar al om is met alle bijbehorende 

activiteiten. Bovendien zijn Linaeushof en de bussen al gereserveerd voor de 

schoolreis van alle kinderen van groep 1 t/m 6 op 27 juni.  

We hopen dat er nog snel veel betalingen binnen komen, anders komt de 

schoolreis in gevaar. Mocht u nog niet betaald hebben en weet dat u dat op een 

later moment wel kunt doen, wilt u dit dan laten weten aan de penningmeester 

van de Ouderraad ( or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl )? Dan weet ze in 

ieder geval dat het nog binnen komt. Mocht u toch een betalingsregeling willen 

treffen, dan kunt u terecht bij de directie. Geen probleem. Zij heeft ook 

informatie over Stichting Leergeld waar u eventueel een beroep op kunt doen of 

andere fondsen die we kunnen benaderen. Vorig schooljaar is het ook goed 

gekomen en zijn alle kinderen op schoolreis gegaan. We willen dit graag dit 

schooljaar weer mogelijk maken en helpen waar we kunnen. 

 

 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
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SCHOOLVAKANTIES SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar zijn bekend. De studie- en 

roostervrije dagen volgen voor de zomervakantie. 

 
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Pasen 10-04-2020 t/m  13-04-2020 

Meivakantie, incl. Koningsdag 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020 

Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020 

 

 

WERKEN IN HET ONDERWIJS IS EEN FANTASTISCHE JOB !! 

BEZOEK & ONTMOET BLICK 
 

Door alle publiciteit rondom de werkdruk en salariëring in het onderwijs in 

combinatie met het lerarentekort ontstaat mogelijk een negatief beeld rondom 

het werken in het onderwijs. Het is een enorme verantwoordelijkheid om 25 (en 

een half) uur de zorg en aandacht voor uw kind(eren) van u over te nemen, 

waarbij we uit elk kind het maximale willen halen en hem/haar stevig willen 

maken en klaar voor de volgende stap. Anderzijds is het één van de mooiste 

beroepen en bijzonder dat u uw kinderen hiervoor aan ons toevertrouwd. Met 

plezier verwelkomen we dan ook elke dag weer uw kind(eren) om ze die stap 

verder te brengen, samen met u. Noem het een roeping, noem het een uitdaging, 

noem het een kans om iets bij te dragen aan de toekomst. We doen het met 

liefde voor het vak en voor uw kind(eren). We doen het met plezier met elkaar 

als team op obs De Catamaran. 

 

We hebben echter niet voor niets gestaakt, want we komen collega’s tekort. In 

een eerder bericht hebben we u al eens gevraagd of u mensen kent die de 

uitdaging van het onderwijs aan willen gaan en die die voldoening willen ervaren 

binnen ons bestuur. 
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In alle BLICK-scholen zijn daarom onderwijscollega’s van harte welkom om eens 

kennis te komen maken met onze scholen. Mocht u iemand in uw omgeving kennen 

die eens een kijkje bij ons wil komen nemen, wilt u hem/haar dit dan laten 

weten? 

 

Werken in het basisonderwijs in Capelle of Krimpen aan den IJssel? 

Kom dan in maart en april kijken op één van onze scholen. 

Voor data en tijden: 
https://www.blickoponderwijs.nl/Kennismaken/Bezoek-en-Ontmoet 

Op woensdag 15 mei is er ook nog een open huis van alle BLICK-

scholen, inclusief het voortgezet onderwijs in het gebouw van ons 

nieuwe IJsselcollege. 
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