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          20 augustus 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie zit er bijna op.  Hierbij de eerste Flessenpost van schooljaar 2022-2023. We 

hopen dat de vakantie u goed heeft gedaan en dat u er met het gezin van genoten heeft.  

We hebben er weer zin in om u en de kinderen te ontvangen in de school. De lokalen zijn allemaal 

weer tip top in orde rondom de 3 (speel)leerpleinen. Het team heeft gisteren bij elkaar gezeten 

voor een gezamenlijke start. Het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Iedereen is er 

klaar voor. Hopelijk u en de kinderen ook! 

 

Zoals altijd kunnen de kleuters in de school gebracht worden. Tot de herfstvakantie mag u ook 

meelopen tot de klasdeur van groep 3. Wenselijk is om dit af te bouwen in belang van de 

zelfstandigheid van de kinderen. Vanaf groep 4 komen de kinderen zelfstandig naar binnen door 

hun ingang aan het schoolplein. Mogelijk wilt u even kijken in welke klas uw kind komt en bij welke 

leerkracht. Voor groep 4 en hoger willen we u vragen om dan even naar binnen te komen om 13.15 

uur. Daarmee voorkomen we dat er veel volwassenen tegelijk in de school zijn. 

 

Voor de zekerheid vermelden we nog een keer de vrije dagen voor de kinderen. Natuurlijk komt 

de jaarkalender weer naar u toe, zodra deze binnen is. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. 

Mochten er nog nieuwe data en activiteiten volgen, dan laten wij dat weten via de Flessenpost en 

kunt u dit zelf op de jaarkalender zetten. 

 

Het is ook prettig voor u om te weten wanneer de kinderen gymles hebben. Meester Frans gaat 

de gymlessen weer twee keer per week verzorgen voor groep 3-8. Het gymrooster van dinsdag en 

vrijdag voegen we toe. Denkt u aan het meegeven van de gymspullen op die dagen? Kijk goed wat 

voor uw kind van toepassing is. Alle gymlessen zijn in de gymzaal tegenover de MCD.  

 

De godsdienstlessen vanaf groep 5 zijn dit schooljaar op woensdag en worden weer verzorgd 

door juf Inge Koopmans. Ook dit rooster vindt u terug in deze Flessenpost. 

 

Wilt u het oranje bibliotheektasje met geleende boeken mee terug geven? Dan kan onze 

biebouder weer opstarten. Helaas hebben we nog maar 1 biebouder. Dat is echt te weinig om 

regelmatig de boeken te ruilen. Als u het leuk vindt om ons met de bieb op school te helpen, heel 

graag! Voor meer informatie kunt u bij mij terecht. 

 

We gaan weer voor een fijn, leerzaam en gezond 

schooljaar met elkaar. Tot maandag 22 augustus! 

 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 
Maandag 11 juli 2022 t/m 

vrijdag 19 augustus 2022 

Zomervakantie 

Maandag 22 augustus 2022 Eerste schooldag van schooljaar 2022-2023! 

Dinsdag 13 september 2022 Informatie- en kennismakingsavond voor de 

ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van alle 

groepen. Meer informatie volgt.  

Maandag 3 oktober 2022 

t/m vrijdag 21 oktober 2022 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2022  

“Gi-ga-groen” over de natuur. 

Afsluiting donderdag 20 oktober 2022. 

Woensdag 5 oktober 2022 Studiedag van alle BLICK-scholen. 

Alle leerlingen zijn vrij. 

Maandag 24 oktober 2022 

t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Herfstvakantie 

Maandag 31oktober 2022 Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

 

Gymrooster 2022-2023 

Gym – dinsdag – meester Frans 
Gymzaal MDE 
08.15-09.00 uur Groep 5  

09.00-09.45 uur Groep 4 

09.45-10.30 uur Groep 3 

11.00-11.45 uur Groep 6 
11.45-12.30 uur Groep 8 

12.30-13.15 uur Groep 7 
 

Groep 5 start op dinsdagen om 08.10 uur bij de gymzaal. 

Groep 7 eindigt op dinsdagen en vrijdagen bij de gymzaal en kunnen daar opgehaald worden of 

vanuit daar alleen naar huis. 

Voor de kleuters staat er 2 keer per dag bewegingsonderwijs op het rooster. Dit is vaak buiten, 

maar kan ook in het speellokaal zijn. Hiervoor kunt u eventueel schoentjes meegeven die ze 

makkelijk aan en uit kunnen doen en die op school blijven. 

Gym – vrijdag – meester Frans 
Gymzaal MDE 
08.45-09.30 uur Groep 5 

09.30-10.15 uur Groep 4 

10.15-11.00 uur Groep 3 
11.00-11.45 uur Groep 6 

11.45-12.30 uur Groep 8 
12.30-13.15 uur Groep 7 
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Godsdienstrooster 2022-2023 

Godsdienst – woensdag – juf Inge 

09.00-09.30 uur Groep 5 

09.30-10.00 uur Groep 6 

10.00-10.30 uur Groep 7 
10.30-11.00 uur Groep 8 

 

SCHOOLVAKANTIES & VRIJE DAGEN 2022-2023 

Vakanties Begin Eind 

   

Studiedag (alle 

BLICK-scholen) 

Woensdag 5 oktober 2022  

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 Vrijdag 28 oktober 2022 

Studiedag Maandag 21 november 2022  

Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 Vrijdag 6 januari 2023 

Studiedagen Dinsdag 14 februari 2023                   

Woensdag 15 februari 2023 

 

Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari 2023 Vrijdag 3 maart 2023 

Studiedag Donderdag 30 maart 2023  

Paasmaandag Maandag 10 april 2023  

Meivakantie Maandag 24 april 2023 Vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023  

Dag na Hemelvaart Vrijdag 19 mei 2023  

Pinkstermaandag Maandag 29 mei 2023  

Studiedag Vrijdag 16 juni 2023  

Zomervakantie Maandag 10 juli 2023 Vrijdag 18 augustus 2023 

 
Deze data staan ook allemaal in de nieuwe schoolkalender van obs De Catamaran. 

• Koningsdag en Bevrijdingsdag 2023 vallen beide in de meivakantie.  

• Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart zijn geen wettelijke vrije feestdagen voor het 

onderwijs. BLICK op onderwijs heeft ervoor gekozen om de dag na Hemelvaart 

onderwijsvrij te geven. Goede Vrijdag is een gewone schooldag. 
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PERSONEEL 

Het team heeft genoten van deze welverdiende zomervakantie. De batterij is weer 

opgeladen en we kunnen er weer tegen aan. Binnenkort zullen wij ons via een apart 

schrijven aan u voorstellen. Er zijn veel bekende, maar ook wat nieuwe gezichten. U 

maakt dan nader kennis met onze nieuwe collega’s juf Tamara, juf Fleur en juf Rachel. 

We starten het schooljaar als volgt: 

Groep 1/2 A  

De Dolfijnen 

juf Saskia  

(maandag/dinsdag) 

meester Paul tot 1 september 

juf Tamara vanaf 1 september 

(woensdag/donderdag/vrijdag) 

Groep 1/2 B  

De Zeepaardjes 

juf Ria  

(hele week) 

 

Groep 3 

(ondersteuning door juf 

Rachel vanaf 20 september) 

juf Caroline  

(dinsdag/woensdag) 

 

juf Bianca 

(maandag/donderdag/vrijdag) 

Groep 4 juf Kitty 

(hele week behalve vrijdag) 

juf Fleur 

(vrijdag) 

Groep 5 juf Anouk 

(maandag/donderdag/vrijdag) 

juf Jacqueline 

(dinsdag/woensdag) 

Groep 6 juf Sanne 

(hele week behalve vrijdag) 

juf Annika 

(vrijdag) 

Groep 7 juf Miranda 

(hele week behalve dinsdag) 

meester Rutger 

(dinsdag) 

Groep 8 juf Anita 

(hele week behalve woensdag) 

juf Ashley 

(woensdag) 

 

Juf Joyce is er weer voor de interne begeleiding en juf Caroline verzorgt ook een dag 

interne begeleiding. Juf Diana zal als onderwijs-assistente weer kinderen begeleiden. 

Meester Anton is er de hele week en juf Veronica is er weer voor de schoonmaak. 

Als directeur moet ik bekennen dat ik blij ben dat we op school voor elke groep weer 

leerkrachten hebben. Naast de nieuwe collega’s worden we ook weer ondersteund door 

collega’s vanuit het Flexteam van BLICK, zoals bijvoorbeeld in groep 3 waar juf Caroline 

en juf Bianca als ervaren groep 3 leerkrachten de groep opstarten in afwachting van de 

invulling van de vacature. Het is mogelijk dat er in de loop van het schooljaar nog 

verschuivingen van leerkrachten plaats vinden in verband met instroom van nieuwe 

collega’s vanwege invulling van vacatures/vervanging. Dit vraagt van iedereen flexibiliteit 

om het onderwijs te kunnen continueren. 
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Het lerarentekort zorgt voor een enorme uitdaging om de bezetting van alle groepen in 

scholen rond te krijgen. Ik kan u garanderen dat we hier met elkaar ons uiterste best 

voor doen op school- en bestuursniveau. Ik kan u echter niet garanderen dat dit ook 

iedere keer gaat lukken. Mengen en verdelen van groepen is nu weer mogelijk, maar kan 

niet eindeloos gebeuren. Mocht er toch sprake zijn van groepen die thuis moeten blijven, 

dan zal ik u daarover zo snel mogelijk informeren. Ik hoop op uw begrip en medewerking 

te mogen rekenen. 

SAVE THE DATE : DINSDAGAVOND 13 SEPTEMBER 2022 

Informatie- en kennismakingsavond 

voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten 

van alle groepen van obs De Catamaran 

Tijden en meer informatie volgt  

Graag tot dan! 

 

VERVOLG CORONAMAATREGELEN 

Voorzichtigheid is nog steeds geboden. Als school volgen we zoals altijd de adviezen van 

het BLICK-Coronateam. Zij komen aan het begin van het schooljaar weer bij elkaar. In 

ieder geval is al gevraagd om de maatregelen voor de basishygiëne nog steeds in acht te 

nemen. Dat betekent: handen wassen, ventileren, hoesten/niezen in de elleboog en bij 

klachten thuis blijven en een test doen. Als u zelftesten nodig heeft, kunt u dit via de 

leerkracht(en) van uw kind(eren) of meester Anton laten weten. Mondkapjes dragen mag 

en afstand is wenselijk. 

Als team hebben we besproken hoe we u en de kinderen weer willen begroeten. Dit doen 

we graag met een mondelinge groet en oogcontact, ondersteund door een box, elleboog 

of klopje op de schouder (bij de klasdeur). Dit kan per groep verschillen. 

Zoals u al heeft kunnen lezen, willen we ook graag het aantal volwassenen spreiden in de 

school. Voor groep 4 en hoger kunt u vanwege de start van het schooljaar om 13.15 uur 

even naar binnen komen voor een kijkje in de klas in plaats van om 8.10 uur. 


