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          7 juli 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie staat voor de deur. De zon komt eraan en gaat volgende week voor 

hoge temperaturen zorgen. 

Dit schooljaar hebben we met elkaar kunnen afsluiten zoals we graag wilden met o.a. een 

geslaagde afscheidsavond met live-musical voor groep 8. De andere groepen hebben in 

hun nieuwe lokaal kunnen wennen en morgen gaan ze allemaal naar huis met een 

vakantiepresentje van de Ouderraad. 

De kleuters zingen dan graag nog hun liedjes op het schoolplein op vrijdag om 13.00 uur. 

 

In deze Flessenpost vindt u de jaarplanning van vakanties en studiedagen van het nieuwe 

schooljaar. De informatiekalender verwachten we in de tweede schoolweek. Deze komt 

dan met elk oudste kind van een gezin mee naar huis. 

 

De week hebben alle kinderen het Jeugdvakantiepaspoort mee naar huis gekregen. 

Hopelijk kunt u samen leuke dingen doen in onze regio. U leest in deze Flessenpost ook 

de openingsmomenten van de Speelkeet. 

 

Alle kinderen hebben een extra bibliotheekboek mee naar huis kunnen nemen. Samen 

(hardop) blijven lezen en voorlezen voorkomt de zomerdip, waardoor er weer een goede 

leesstart gemaakt kan worden na de zomervakantie. 

 

Aan het eind van de zomervakantie ontvangt u weer de eerste Flessenpost van het 

nieuwe schooljaar. Rest mij u, namens het gehele team, een fantastische zomer te 

wensen. Geniet met elkaar en blijf gezond! 

 

We zien u allemaal heel graag weer terug op 

maandag 22 augustus! 

 

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! 

 

 

SCHOOLVAKANTIES & VRIJE DAGEN 2021-2022 

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 

die u weer ontvangt in de tweede week van het nieuwe schooljaar. 

• 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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DE STERREN VAN DE CATAMARAN 2021-2022 

 
Op woensdag 6juli hebben we genoten van een fantastische eindmusical van onze 

groep 8, samen met hun ouder(s)/verzorger(s), Ouderraad en het team. 

Juf Bianca had voor ieder kind een persoonlijk woordje en er waren mooie 

afscheidscadeaus. Het was een avond met een lach en een traan, mooie stemmen, 

verrassende talenten en saamhorigheid.  

Op donderdag hebben alle kinderen van groep 1 t/m 7 groep 8 uitgezwaaid en 

mochten ze voor de voordeur hun eigen tegel onthullen. Er liggen er nu 3! 

Voor de laatste keer liepen ze de basisschool uit, het nieuwe avontuur van het 

voortgezet onderwijs tegemoet. 

 

 
 

We wensen deze 15 kanjers een fijne zomervakantie  

en heel veel succes op hun nieuwe school. 
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DE LEERLINGENRAAD 

 
Rivelinho, Ahmet Efe 

en Jordy, heel erg 

bedankt voor jullie rol 

in de leerlingenraad. 

 

Fijn dat jullie nog 

goede tips hadden voor 

de nieuwe 

leerlingenraad.  

 

 

 

 

 

 

 

Hier is onze nieuwe 

leerlingenraad.  

 

Zij stellen zich in het 

nieuwe schooljaar 

verder aan u voor. 
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Nog wat vakantienieuws over de Speelkeet !! 
 
De Speelkeet gaat in de vakantie open op donderdagmiddag. Vanaf augustus gaat de 
Speelkeet open op dinsdag en donderdagmiddag en wellicht gaat de Speelkeet nog vaker 
open als we meer vrijwilligers vinden.  
 
Aan de buitenkant van de Speelkeet komt een lijst te hangen met de openingsdagen en -
tijden van de Speelkeet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Josca van Herk 
Kinderbuurtcoach Schollevaar 
06-82679573 
Werkdagen: ma - di  - do – vr (tot 13:00) 
 

 

 
 

 

 

 

EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE VOOR IEDEREEN 

BLIJF GEZOND 

TOT MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022 

 

 


