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Beste ouders,
Een tijdje geleden kondigde ik mijn
vertrek bij de Catamaran aan. Ik heb veel
reacties gehad. Veel ouders maken zich
zorgen, wat ik begrijpelijk vind. Toch ben
er ervan overtuigd dat de Catamaran een
mooie toekomst tegemoet gaat. We
hebben momenteel veel aanmeldingen van
nieuwe leerlingen, we zijn bezig met
allerlei onderwijsinhoudelijke plannen op
het gebied van Meervoudige Intelligentie,
het gebouw ziet er fantastisch uit en de
sfeer is erg goed. Alle ingrediënten voor
een succevolle toekomst zijn aanwezig. Nu
alleen nog een directeur vinden die daar
bij past. Ik heb er echt alle vertrouwen in
dat het lukken gaat. Ik hoop u nog te zien
voor de meivakantie!

Nieuwe directeur
Helaas is het nog niet bekend wie de
nieuwe directeur van OBS De Catamaran
wordt. BLICK op onderwijs is achter de
schermen druk bezig om een goede kandidaat te vinden. Het streven is om de
nieuwe directeur na de zomervakantie te
laten starten. Voor de periode tot aan
de zomervakantie wordt een tijdelijke
oplossing gezocht.
Open dag en officiële opening
Afgelopen woensdag “vierden” wij dat
onze school zo mooi verbouwd is. ’s Mor
- gens was er eerst een vossenjacht
(zie foto) en na de pauze was de school
open voor belangstellenden. In de
groepen was aandacht voor één
bepaalde intelli-gentie (bijv. rekenknap,
taalknap en be-weegknap).

Met vriendelijke groet,
Harmen Stans
Waarnemend directeur

Agenda komende periode:

Wo 04/04

Open dag en opening
Schoolvoetbal gr 7/8

Wo 11/04
Vr 13/04

Schoolvoetbal gr 5/6
Periodesluiting gr 3, 14.00 u

Wo 18/04

Schoolvoetbal 3/4

Vr 20/04
Wo 25/04
Do 26/04

Koningsspelen, uit om 13.30
Reservedatum schoolvoetbal
Laatste dag Harmen

Vr 27/04
28/04–13/05

Koningsdag, kinderen zijn vrij
Meivakantie

Om 11.30 uur was de officiële opening
van onze verbouwde school. In aanwezigheid van de wethouder van onderwijs en
de directeur bedrijfsvoering van BLICK
op onderwijs hebben Tyas en Evelyn om
11.30 uur symbolisch een lint doorgeknipt. Daarna waren er heerlijke hapjes
en drankjes, gemaakt en geserveerd
door leerlingen van IJsselcollege Wiekslag. Het was een zeer geslaagde dag.
Fijn dat er zoveel ouders waren!

FLESSENPOST
Schooljaar 2017/2018 nr. 6
Meervoudige Intelligentie
De afgelopen periode hebben we tijdens
onze studiedagen vooral gesproken over
ons nieuwe onderwijsconcept dat uitgaat
van Meervoudige Intelligentie. Vorige
week hebben we besloten om ons vol-gend
schooljaar te laten begeleiden door Marco
Bastmeijer van Vier keer wijzer. Vier keer
wijzer is een methode voor
wereldoriëntatie die uitgaat van het
principe dat ieder kind op zijn/haar manier slim is en op zijn/haar manier leert.
Door te zorgen voor een rijke en uitdagende leeromgeving en door kinderen
keuzevrijheid te geven, hopen we de kinderen meer motivatie mee te geven.
Periodesluiting groep 3
Op vrijdag 13 maart is er een toneeloptreden van groep 3. Alle ouders van
groep 3 zijn van harte welkom om
vanaf 14.00 uur naar dit wervelende
optreden te komen kijken!
Schoolvoetbal
De komende weken is er voor verschillende groepen weer schoolvoetbal. Houd
de Parro-app dus goed in de gaten voor
nieuws over tijdstippen, locaties etc.
De leerkracht zal u zelf op de hoogte
bren-gen.
Laptops in groep 4
Onze methodes van taal, spelling en wereldoriëntatie bieden de mogelijkheid om
de lessen op de laptop i.p.v. in het
werkboek of schrift te maken. De kinderen vinden dat erg leuk en de leerkrachten hebben er veel voordeel aan.
Nakijken en bijhouden welke kinderen

extra hulp kunnen gebruiken gaat namelijk automatisch. Op de foto’s ziet u hoe
groep 4 met de laptops bezig is!

