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Beste  ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond  heb  ik genoten  van 6 van onze  leerlingen  op het  podium  van het

Isalatheater.  7ij  gaven,  samen  met  6 leerlingen  van Het  Baken  onder  leiding  van het

Jeugdtheaterhuis,  een fantastisch  optreden.  Heel  professioneel!

We naderen  (l/ weer  het  einde  van het  schooJjaar.  Op school  zijn  we druk  bezig  met  de

voorbereidingen  van het  nieuwe  schooljaar.  Hier  gaan  we mee verder  op onze  studiedag

op dinsdag 1l juni. Deze dinsdaq na Pinksteren ziin de kinderen dus vrii. Ooj3
woensdaq 12.iuni zi.in de kinderen vri.i. Dit heeft eerder in de Flessenpost gestaan.
Overigens  zíjn  er  op woensdagmiddag  12  juni  wel  activiteiten  op het  schoolplein  vanwege

de Buitenspeeldaq  2019,  qeorganiseerd  door  de Kinderhuiskamer.  Zie  info  verderop  in

deze  Flessenpost.

Op dit  moment  is het  belangrijk  om te weten  hoeveel   er  volgend  schooÍjaar  (en

daarna)  nog instromen  op onze  school.  Dit  is bepalend  voor  het  starten  van een

eventuele  derde  kleutergroep.  Hierover  zíjn  we in gesprek  met  het  bestuur,  rnaar  we

hebben "harde inschrilvingen" nodig. Om tijdig  te kunnen anticiperen op de groei van het
aantal  kleuters  is het  belangríjk  om dit  tijdig  te weten.  We willen  u dan ook  vragen  om

eventuele broertjes/zus.ies  van de huidige leerlingen die u ook graag op onze school wilt
laten  beginnen  in te  schrijven.  í:)it  helpt  ons bij  de planning  van het  komende  schooljaar

en de schooJjaren  daarna.  U kunt  een inschrijfformulier  krijgen  bg onze  conciërge  en bij

mij.  Bíj  voorbaat  dank  !

Mocht  u van plan  zijn  te  gaan  verhuizen,  dan is het  ook  prettig  als u dit  zo snel  mogelijk

laat  weten.

7odra  het  verantwoord  is om inforrnatie  over  het  nieuwe  schooljaar  met  u te delen,

zullen  we u informeren  via de Flessenpost.

We wensen  u een fijn,  lang  Pinksterweekend

Met  vriendelgke  groet,  mede  namens  het  team,

Hedy  van Harselaür

Directeur  obs  De Catamaran
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Agenda  komende  període:

Maandag  10-0é»-2019 Tweede  Pínksterdag  (vríj)

0ínsdag  11-06-2019 Studiedag:  alle kínderen  zijn  vríj!

Woensdag  12-06-2019 Vríje  dag voor de kinderen  (was calamíteitendag)

Buitenspeeldag  2019  (14.00  - 16.00  uur op

schoolpleín)

Donderdag  27-06-2019 Schoolreís  groep 1 t/m  6 naar  Línnaeushof

Groep  7/8  heeft  contínurooster  to+ 14.00  uur.

Vríjdag  05-07-2019 Rapporten  mee van groep 2 t/m  7

(gesprek  alleen  índíen gewenst)

t)onderdag  11-07-2019 Kennismaking  níeuwe groep

Groep 8 's míddags  vríj

[)ínsdag  16-07-2019 Afscheidsavond  groep  8

Donderdag  18-07-2019 Laatste  schooldag  voor de kínderen

Vríjdag  19-07-2019 Alle kinderen  zijn  vrijl

Maandag  22-07-2019 Star+  zomervakantíe  t/m  vríjdag  30-08-2019

Maandag  02-09-2019 Eerste  schooldag  schooljaar  2019-2020

ENQUETE  VEILIG  OPGROEIEN  2019  GROEPEN  7/8

Elk jaar  vraagt  de gemeente  Capelle  aan den IJssel  aan de scholen  om de

leerlingen  van alle  groepen  7 en 8 een vragenlijst  in te laten  vullen.  Op deze

manier  bereíken  ze dírect  de doelgroep.  Hef  betreff  vragen  waarmee  de

gemeente  zicht  wil krijgen  op het  gevoel  van veiligheid  van deze  kinderen  met

het  oog op het  jeugdbeleid  van de komende  jaren.  Het  betreft  vragen  over  het

leven  van uw kind,  familie,  school,  vrienden,  de buurt  waarin  hij/zij  woont,

veiligheid,  gamen,  pesten,  etc.

öe school  ontvangt  hiervoor  de inlogcodes,  zodat  elk kind deze  vragenlijst

digitaal  en anoniem  kan invullen.  Mocht  u hier  bezwaar  tegen  hebben,  wilt  u ons

dit  dan uiterlíjk  donderdag  13 juni  laten  weteri  via een bericht  aan de directie  of

de leerkracht?  Uiteraard  houden  we híer  dan rekening  mee.
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SCHOOLREIS  GROEP 1 t/m  6 donderdag  27 jurí

[)e bussen  en alles  ter  voorbereiding  voor  de schoolreis  naar  het  Linnaeushof  op

27  juni  is geregeld.  Iedereen  kijkt  ernaar  uit  en we duimen  voor  goed  weer.

Hopelijk  komen  de laatste  betalingen  ook binnen,  zodat  alle  gereserveerde

stoelen  in de bus bezet  zijn.

curopa,

[)e kleuters  die na de meivakantie  op school  begonnen  zijn,  zijn  nog erg  jong  om

mee te  gaan. Zíj  zíjn  een dagje  vríj.

CONTINt)ROOSÏER  VOOR  GROEP 7/8  donderdag  27 juni

Op de dag van de schoolreis  is groep  7/8  gewoori  op school  met  juf  Imara.  Er is

echter  geen  overblijf.  [)e schooldag  duurt  tot  14.00  uur. Als u een lunch  met

eten  en drinken  meegeeft  zal juf  Imara  rond  l2 uur met  de kinderen  lunchen.

FOTOGQAAF  IN  [)E SCHOOL

Op vrijdag  7 juni  zal er in de middag  een fotograaf  in de school  zijn  die  voor  de

website,  jaarkalender  en PR van de school  foto's  maakt.  Uiteraard  houden  wij

hierbij  rekening  met  de AVG en de toestemmingsverkIaring  die  u voor  uw

kirid(ereri)  heeft  íngevuld.
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12 juni:

yh»ïyt  gïos
NtT fflAl

KOm  je  meespelen  bij  de

Kinderhuiskamer?

Wanneer:  12 juni  van 14:00  - 16:00  uur

Waar:  op het  schooLpleín  van de Catamaran  en Het  Baken

Wat  kost  het:  niets!

Let  op:  kinderen  die  niet  alleen  buiten  mogen

spelen  kunnen  alleen  onder  begeleiding  van
een ouder  meedoen!

Meer informatíe:  https://www.facebook.com/KinderhuiskamerSchollevaar/


