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          11 oktober 2021 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat hebben we een mooie nazomer. Hopelijk kan iedereen hier volop van genieten. 

 

Helaas begon het afgelopen woensdag net te regenen bij de opening van ons eerste 

project van dit schooljaar “Worden wat je wilt…. “ Alle leerkrachten waren verkleed en 

de kinderen hadden buiten willen dansen en zingen, maar dat kon niet door gaan. Binnen 

is het project echter meteen begonnen. U leest er meer over in deze Flessenpost. 

Op donderdag 14 oktober sluiten we het project af. Alle kinderen mogen dan verkleed 

komen als…. 

 

De Medezeggenschapsraad heeft vergaderd en de kinderen en het team hebben 

afscheid genomen van meester Jan. Deze week komen onze groep-achters van vorig 

schooljaar ook weer even terug.  

 

Vorige week heeft u de uitnodiging gekregen voor de jaarvergadering van de Ouderraad. 

Deze is op woensdagavond 13 oktober 2021 om 19.30 uur. Het ziet ernaar uit dat deze 

live kan plaats vinden. U kunt zich nog aanmelden via het volgende mailadres: or-
catamaranmde@blickoponderwijs.nl.  

De kalender is op de volgende bladzijde weer bijgewerkt. Binnenkort komt er informatie 

mee over de Wintercross voor groep 3-8. Houdt u erg in de studiedagen op woensdag 24 

en donderdag 25 november? Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. 

 

Graag uw aandacht ook voor een actueel bericht over het kijken van de serie Squid game 

door kinderen.  

 

Veel leesplezier en mochten we elkaar niet meer spreken, zien of mailen dan wens ik u  

allemaal een heerlijke herfstvakantie. 

 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  

 

 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
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Agenda komende periode:  
Let op de blauwe regels, deze data staan niet in de jaarkalender. 

 

Woensdag 6 oktober 2021 

t/m zondag 17 oktober 2021 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2021  

“Worden wat je wil” 

  

Donderdag 14 oktober 2021 Afsluiting : de kinderen mogen verkleed komen! 

Woensdag 13 oktober 2021 Jaarvergadering Ouderraad 

Start 19.30 uur live in de school 

Maandag 18 oktober 2021  

t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober 2021 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

Woensdag 10 november 2021 Wintercross groep 3-8 

Dinsdag 16 november 2021 MR-vergadering 

Woensdag 24 en donderdag 25 

november 2021 

Studiedagen van het team 

Alle leerlingen zijn vrij ! 

Woensdag 1 december 2021 Pietendag 

Vrijdag 3 december 2021 Sinterklaasfeest 

Donderdag 23 december 2021 Kerstviering ’s-avonds 

Vrijdag 24 december 2021 Leerlingvrije dag: alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 27 december 2021 

t/m vrijdag 7 januari 2022 

Kerstvakantie 

Maandag 10 januari 2022 Eerste schooldag na de kerstvakantie en van 

2022. 
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INFORMATIE OVER KIJKEN VAN SQUID GAME 

 
In de media is er de laatste tijd veel aandacht voor de Netflix serie Squid Game. Deze 

serie is geclassificeerd op 16 jaar en ouder, maar in de praktijk blijkt dat ook veel 

basisschoolleerlingen er naar kijken. In de serie komen diverse kinderspelletjes voorbij, 

maar daarbij worden wel levens op het spel gezet. Wie het niet redt of niet snel genoeg 

is, wordt meedogenloos neergeknald. In een artikel van 10 oktober 2021 in het Algemeen 

Dagblad leest u er meer over. Zoals u kunt lezen in het artikel komen onderdelen uit de 

serie ook op het speelplein tot uiting.  

Op De Catamaran hebben we gemerkt dat het spelgedrag van kinderen aan het 

veranderen is. We zijn hier alert op en gaan hierover direct in gesprek met de kinderen.  

Het wordt ook meegenomen in de komende week van de Mediawijsheid van 5 t/m 12 

november. Wij raden u aan om het kijkgedrag van uw kind in de gaten te houden en 

eventueel met uw kind in gesprek te gaan.  

Hieronder vindt u de link naar het artikel in het AD.  

Squid Game massaal nagespeeld op de basisschool: ‘Ouders realiseren zich niet wat de impact is’ | 

Instagram | AD.nl 

Via onderstaande link kunt u tips voor ouders vinden.  

Je kind op internet en sociale media » tips voor ouders (mediawijsheid.nl) 

 

PROJECT 1 : DE KINDERBOEKENWEEK “Worden wat je wilt….” 
 

Beroepen staan centraal tijdens ons eerste project. Er gebeurt van alles. De kleuters 

hebben een eigen politiebureau om in te spelen. Er komen leerlingen van het 

IJsselcollege voorlezen en een brandweerman komt op bezoek. Onze wijkagent probeert 

ook tijd vrij te maken om in enkele klassen wat te komen vertellen. 

In diverse groepen komt familie 

vertellen over hun beroep.  

Er is een speurtocht met vragen in de 

school waar de oudere kinderen 

moeilijke vragen moeten 

beantwoorden. De kleuterjuffen 

maken ook een ronde langs deze vragen 

om met de kinderen over te praten. Dit 

is goed voor hun woordenschat. 

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
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De hogere groepen zijn begonnen met de voorleeswedstrijden in de klas en volgende 

week lezen de winnaars voor in de aula. We zijn benieuwd wie er van onze school naar de 

Nationale Voorleeswedstrijd mag. 

Natuurlijk mogen kinderen ook van alles mee naar school nemen voor op de thematafels. 

 

In de bijlage vindt u een QR-code die u kunt gebruiken voor een game over de 

Kinderboekenweek. 

 

Opening woensdag 6 oktober  “Ra, ra, welke beroepen zie je hier?” 

Hoewel we buiten de opening niet hebben kunnen doen zoals we hadden gedacht door het 

slechte weer, heeft meester Anton wel de beloofde foto gemaakt van het team.  

 

In alle klassen hebben ze deze foto gekregen en is er een prijsvraag uitgeschreven: “Ra, 

ra, welke beroepen zie je hier?” Weet u het? De kinderen zijn van de week al begonnen 

met raden. Natuurlijk worden er aan het eind van het project ook prijzen uitgereikt. 

 

Afsluiting donderdag 14 oktober 

 

Op deze dag mogen kinderen verkleed komen en gaan wij raden welk beroep zij 

uitoefenen. 
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VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 5 OKTOBER 2021 
 

Gelukkig kon de MR weer live bij elkaar komen. De notulen van het vorige overleg voor 

de zomervakantie d.d. 29 juni 2021 zijn goed gekeurd en verschijnen binnenkort op de 

website van de school. 

Er is nagedacht over de mogelijke versoepelingen. Algemeen beeld is om voorzichtig te 

zijn, zeker ook ten aanzien van de ontwikkelingen dit najaar. Het teamleden van de MR 

zullen met hun collega’s verder bespreken in hoeverre er weer ouders op het schoolplein 

kunnen komen als eerste stap na de herfstvakantie. Daarna volgen er hopelijk steeds 

meer. Heel veel ouders in de school lijkt nu nog een te grote stap. 

Het jaarverslag 2020-2021 van de MR is goed gekeurd en ook de jaarplanning voor 

2021-2022. Ook deze documenten worden binnenkort op de website geplaatst. 

Verder is met trots gekeken naar de resultaten van onze school van afgelopen 

schooljaar en is er instemming gegeven op de inzet van de NPO-middelen met de 

kanttekening dit proces eerder op te pakken met elkaar in de tweede helft van dit 

schooljaar. 

 

CORONA 
 

De afgelopen week heb ik regelmatig contact gehad met de GGD. Als er in de school een 

positieve besmetting is of als er sprake is van een positief geteste huisgenoot, wordt in 

overleg met de GGD bekeken wat de vervolgstappen zijn. Op dit moment is er nog geen 

noodzaak geweest om een hele groep in quarantaine te plaatsen. Gelukkig! Ook hoeft 

niet meer de hele school geïnformeerd te worden, maar is het voldoende om de 

betreffende groep en hun ouders over bijzonderheden te informeren. Hierbij volgt 

altijd het verzoek om extra alert te zijn op verkoudheid, hoesten, koorts en 

benauwdheid. Ouders geven hier goed gevolg aan. We hopen dat we hierop kunnen 

blijven vertrouwen. Verzoek vanuit de GGD is ook om te testen, maar dat is natuurlijk 

aan de ouders zelf om hierover te beslissen.  

Vooralsnog lijken we de situatie redelijk onder controle te hebben, maar u begrijpt dat 

we nog steeds voorzichtig zijn met de versoepelingen. Het is heel prettig om te merken, 

dat de gezinnen waarmee ik in contact geweest ben hierover, open informatie willen 

delen met de ouders van de groep van hun kind(eren). Dit maakt de communicatie veel 

duidelijker over deze toch al vervelende situaties, juist ook voor het gezin dat het 

treft. Hartelijk dank hiervoor. 
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OM NIET TE VERGETEN:  

DE STERREN VAN DE CATAMARAN 2020-2021 
In dit nieuwe schooljaar zien we onze groep 8 van vorig schooljaar nog een keer teug.  

Gezellig even bijkletsen, horen en zien hoe het met iedereen gaat op het voortgezet 

onderwijs. Dan vervolgen we ook met hen de traditie die door Corona aan het einde van 

het schooljaar niet door is gegaan: zij zijn de tweede groep 8 die een eigen tegel heeft 

voor de voordeur van de school en we zullen die met elkaar alsnog onthullen op 

donderdagmiddag 14 oktober.  

“Teken Jip, schilder 

Nijntje” 
De kleuters hebben op 4 

oktober een tentoonstelling 

van hun lessen “Teken Jip, 

schilder Nijntje” bij de ramen 

van het speellokaal verzorgd, 

zodat iedereen hiervan kon 

genieten.  

AFSCHEID VAN MEESTER 

JAN 
Afgelopen week was meester Jan 

weer een paar dagen terug in de 

school ter vervanging van de zieke 

meester Awish, onze nieuwe 

schoonmaker. Dit was voor ons de 

kans om meester Jan te bedanken 

voor al zijn goed zorgen voor onze 

school van de afgelopen jaren. De 

kleuters hadden mooie uitzwaaiposters gemaakt met van elk kind een handje met naam. 

Meester Jan kende nog veel kinderen bij naam. Alle groepen en leerkrachten hadden 

met elkaar een schoonmaakpakket voor meester Jan voor thuis gemaakt. De kinderen 

van groep 7 hebben dit aan hem cadeau gedaan, samen met de prachtige plant die door 

de Ouderraad was verzorgd namens alle kinderen en ouders. Het was hartverwarmend. 

Het team heeft gezellig samen geluncht met meester Jan en hem ook nog verwend met 

een cadeaubon. Gelukkig heeft hij het goed naar zijn zin op zijn nieuwe school, maar hij 

vond het heerlijk om weer even terug te zijn. 

 


