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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is al weer de tweede schoolweek. De eerste week is echt omgevlogen. Het was heerlijk om de 

kinderen weer in de school te hebben. Natuurlijk weer wennen voor iedereen, maar dat hoort 

erbij. 

 

Het blijft een bijzondere tijd, dus ook in deze Flessenpost hebben we nog een aantal 

Coronaberichten en verzoeken. Ook zijn er nog personele ontwikkelingen.   

Het is vreemd dat we u niet in de school zien en spreken. Andersom is het natuurlijk ook vreemd 

dat u de (nieuwe) leerkracht van uw kind niet even een hand heeft kunnen schudden. Iedere 

leerkracht schrijft daarom een stukje aan u om zich voor te stellen, soms met een fotootje 

erbij. Zodra we alles verzameld hebben, komt dit naar u toe. Over hoe we in deze periode korte 

lijntjes met elkaar kunnen houden leest u meer in deze Flessenpost.  

 

Als het goed is heeft u onze nieuwe jaarkalender met achterin alle alfabetische informatie al 

ontvangen via uw (oudste) kind. Hopelijk krijgt deze een mooie plek. Regelmatig zullen er nog data 

en activiteiten volgen, die u erbij kunt schrijven. 

 

Zo zijn er vandaag workshops van Young Engineers voor de groepen 4, 5, 7 en 8 geweest. De 

kinderen hebben met lego een ingewikkelde auto gebouwd die door een leeglopende ballon kon 

rijden. Deze workshops waren aan het eind van het schooljaar niet door gegaan. Voor de andere 

groepen proberen we op andere momenten nog een workshop te organiseren. 

 

Denkt u aan onze eerste studiedag op maandag 21 

september 2020? De kinderen zijn dan vrij. 

 

Tenslotte stelt onze nieuwe leerlingenraad zich weer 

aan u voor en is er weer een leuke foto van hen 

gemaakt. Deze hangt ook al in de school. 

 

Mede namens het team,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 

Maandag 21 september 2020 Studiedag, leerlingen zijn vrij 

Donderdag 24 september 2020 

(en andere data) 

Startgesprekken met ouder(s)/verzorger(s) ’s 

middags en ‘s avonds 

Dinsdag 29 september 2020 MR-vergadering (1) 

Woensdag 30 september 2020 Start Kinderboekenweek 2020: En toen ? 

Maandag 5 oktober 2020 Dag van de leerkracht 

Zondag 11 oktober 2020 Einde Kinderboekenweek 

Maandag 19 oktober t/m 

vrijdag 23 oktober 2020 

Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober 2020 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

 

NIEUWE REKENMETHODE VOOR GROEP 3 T/M 7 
 

Het afgelopen schooljaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe rekenmethode. De 

vorige rekenmethode Rekenrijk was ruim 8 jaar in gebruik en de software-

ondersteuning zou op enig moment gaan stoppen. Reden voor juf Kitty, als 

rekenspecialist, om met de collega’s op zoek te gaan naar een nieuwe rekenmethode die 

bij onze school past.  

Er is een ruime keuze, maar na een aantal proeflessen, voorlichtingen en 

uitprobeerpakketten is er gekozen voor Wereld In Getallen 5, de laatste versie.  

De Medezeggenschapsraad heeft dit proces gevolgd, doordat juf Kitty steeds verslag 

deed van het keuzeproces. We vonden het belangrijk dat er rekening gehouden werd 

met de verschillende rekenniveaus die er in een klas zijn en dat de methode 

overzichtelijk en doelgericht is, met duidelijke instructies en oefenmomenten. Ook 

digitaal wordt de methode goed ondersteund.  

Afgelopen maandag is er een voorlichting geweest over hoe we de methode optimaal 

kunnen gebruiken. Dit was een prima start.  

Groep 3 is begonnen bij de eerste les. Echt rekenen in een werkboek! 

In de groepen 4 t/m 7 worden de eerste 2 weken de rekendoelen van de laatste periode 

van de vorige groep herhaald. Dit is een welkome oefening na de vakantie en geeft de 

leerkracht een goed beeld van de rekenvaardigheden van de kinderen. 

Groep 8 werkt nog met de oude methode Rekenrijk. Zij hebben alle schooljaren met 

deze methode gewerkt en dan is het prettig om met dezelfde methode hun rekenproces 

op de basisschool af te ronden. 

De groep 8 van volgend schooljaar werkt dan met de nieuwe methode WIG 5. 
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PERSONEEL  
 

Helaas is juf Imara ziek geworden. Ze is opgenomen in het ziekenhuis om onderzoeken 

te ondergaan vanwege darm/maagklachten. Ze voelt zich redelijk, maar had veel liever 

voor de groepen 6, 7 en 8 gestaan.  

Deze week wordt juf Imara vervangen door meester Jan Beernink op maandag voor 

groep 8 en dinsdag voor groep 7. Juf Miranda komt een dag extra werken in groep 6 en 

vrijdag is juf Corinne Seijbel (vanuit het Flexteam) de juf van groep 8. Het is even 

afwachten hoe het verder zal gaan, maar we wensen haar natuurlijk heel veel 

beterschap. Aan de vervanging voor volgende week wordt nog gewerkt…. 

 

Vanmorgen heeft juf Saskia gebeld, dat ze verkoudheidsklachten heeft. Ze heeft een 

afspraak gemaakt om zich te  laten testen en mag, totdat er een goede uitslag is, niet 

naar school komen. Ik ben meteen op zoek gegaan naar vervanging. Op vrijdag kan juf 

Joke, een kleuterjuf van een andere school van ons bestuur, voor de Dolfijnengroep 

staan. Zij heeft al eerder op onze school bij de kleuters vervangen. Op donderdag is het 

niet gelukt om vervanging te regelen en is aan de ouders gevraagd om hun kind thuis te 

houden. Nu hopen dat juf Saskia een goede uitslag krijgt. 

 

VERVANGING 
 

Bovenstaande geeft de problemen rondom vervanging en het lerarentekort aan die bij u 

bekend zijn. Hierover is ook gesproken met alle directeuren van BLICK. We hadden de 

afspraak, dat, als er geen vervanging is, we u dit altijd een dag eerder laten weten, 

zodat u opvang kunt regelen. Deze eerste dag van ziekte werd dan vaak opgelost door 

het verdelen van een klas. Dit is echter niet meer mogelijk in deze Coronatijd. We 

moeten deze afspraak dan ook aanpassen. Uiteraard blijven we ons uiterste best doen 

om vervanging te regelen. Dit kan soms zijn vanuit ons eigen personeel dat extra komt 

werken, personeel van een andere school binnen ons bestuur of het FLexteam. Op dit 

moment is er ook overleg met externe partijen, zoals uitzendbureaus om vervangingen in 

te vullen. Toch kan het zijn, dat we u op het laatste moment moeten vragen om uw kind 

thuis op te vangen. We laten het u steeds zo snel mogelijk weten. We hopen dat dit 

uitzonderingen blijven en dat het kortdurend zal zijn. Ook gaan we in overleg met 

KindeRdam of zij in deze situatie iets kunnen betekenen. 

Als team zijn we ons aan het beraden op allerlei scenario’s ten aanzien van gebrek aan 

vervanging en hoe dan te handelen. Hoe om te gaan met de leerstof als dit langer gaat 

duren? We nemen hierbij onze ervaringen van het Coronaperiode van vorige schooljaar 

mee en gaan ook kijken naar de digitale mogelijkheden. We houden u hiervan op de 

hoogte. 
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START/KENNISMAKINGSGESPREKKEN IN DEZE TIJD 
 

Elk schooljaar hebben we in de vierde schoolweek een oudergesprek, de zogenaamde 

startgesprekken. Dit zijn kennismakingsgesprekken waarin ouders veel aan het woord 

zijn om de leerkracht(en) iets te vertellen over hun kind. Dit gesprek helpt de 

leerkracht(en) om een kind beter te leren kennen, begrijpen, waardoor het onderwijs 

beter afgestemd kan worden op wat het kind nodig heeft. 

In het teamoverleg hebben we besproken wat in deze tijd mogelijk en verantwoord is. 

Kunnen wij met 9 groepen ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de school die mogelijk 

elkaar kruisen of bij elkaar moeten wachten bij een groep? Dit zijn teveel volwassenen 

in de school, teveel bewegingen. Het liefst hadden we u natuurlijk allemaal “live” in de 

school en in de klas ontvangen, maar dit is niet verantwoord. Veiligheid en gezondheid 

voor alles.  

➢ Deze gesprekken zullen dan ook digitaal plaats vinden via Microsoft Teams voor 

de groepen 4 t/m 8. Natuurlijk missen we hiermee het directe contact met 

elkaar, maar ervaring leert dat dit een acceptabel alternatief is.  Hiermee nemen 

we een voorproefje op wat in de toekomst misschien nodig zal zijn voor het 

onderwijs aan de kinderen. U kunt zo toch kennismaken met de nieuwe 

leerkracht(en) van uw kind en uw verhaal vertellen. 

➢ Uiteindelijk is er voor gekozen om de gesprekken voor de kleuters en groep 3 wel 

“live” in de school plaats te laten vinden. Dit kan alleen onder strikte 

voorwaarden van de anderhalve meter afstand, looproutes, gespreid gebruik van 

in/uitgangen en spreiding in de tijd om zoveel mogelijk ontmoetingsmomenten 

tussen ouders te beperken.  

Sommige ouders zijn nog helemaal niet in het kleuterlokaal geweest en de start in 

groep 3 is ook een bijzondere, vandaar toch deze keuze. 

De gesprekken zullen mogelijk iets meer in de week gespreid worden. De gesprekken 

voor groep 3 zullen ook op andere dagen/avond ingepland worden vanwege andere werk- 

en studieverplichtingen. De planningen voor de gesprekken zijn in voorbereiding, net als 

de informatie die u nodig hebt om via Teams in gesprek te gaan met de leerkracht(en). U 

leest hier snel meer over. 

 

VERDERE CONTACTEN 
 

Het is belangrijk dat we korte lijntjes houden met elkaar. Mocht u vragen hebben laat 

het ons dan weten. U kunt ons telefonisch bereiken. De leerkrachten kunnen u ook terug 

bellen na hun lunch om 2 uur (als ze geen overleg hebben). Ook via Parro kunt u de 

leerkracht bereiken en/of via de mail. 
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We merken dat Parro soms problemen geeft. Wilt u dit dan laten weten? U kunt 

hierover contact opnemen met meester Anton. Dit schooljaar is de overgang bij de 

leverancier ParnasSys niet zo soepel verlopen als andere jaren. 

 

AFSPRAKEN IN DE SCHOOL & REGISTRATIE 
 

Het is wel mogelijk om een afspraak te maken in de school. Uiteraard beperken we dit 

zo veel mogelijk, maar soms is dat toch nodig. Zo zijn er wel rondleidingen, maar altijd 

op gepaste afstand. Als school hebben wij voortaan ook een registratieplicht. Dit 

betekent dat u, bij een bezoek aan de school, gevraagd wordt een formulier met 

gegevens in te vullen. U kent dit mogelijk ook vanuit de horeca. Uiteraard wordt hier 

zorgvuldig mee om gegaan. Na een maand worden de formulieren vernietigd. 

 

Ten aanzien van ouders in de school nog het volgende: 

➢ De luizenmoeders zijn op dit moment niet actief na de vakanties. U kunt dit zelf 

in de gaten houden door regelmatig te kammen met een luizenkam. 

➢ Bibliotheekouders zijn zo min mogelijk in de school. Dit is steeds maar 1 ouder. 

Na inventarisatie van alle boeken worden er voorlopig alleen boeken uitgeleend 

voor in de klas. 

➢ Er is een nauwkeurige planning voor de 2 hulpouders die ondersteunen bij het 

Bouw! Tutorlezen en andere digitale programma’s bij de kleuters. Hierbij blijven 

ze op afstand van anderen en zitten ze gespreid in het schoolgebouw. 

➢ BSN-activiteiten: hierover heeft u al weer informatie ontvangen via Parro. Deze 

activiteiten zijn na schooltijd en kunnen vooralsnog doorgaan, zeker als ze buiten 

plaats vinden. Binnen zal dit dan meestal in de aula van de middenbouw zijn en dit 

houden we goed in de gaten. Ze kunnen ook in Het Baken plaats vinden. Niet alle 

aanbieders hebben hun starttijd kunnen aanpassen aan de continuroosters van 

ons en Het Baken. Vandaar dat de tijden per activiteit kunnen verschillen. 

 

HALEN EN BRENGEN 
 

Het was de eerste week wennen voor iedereen, zeker ook voor de kleuters en de nieuwe 

groep 3. Het gaat echter steeds beter. Heel fijn! 

We hebben nog een aantal vragen aan u om het nog beter te laten verlopen. 

➢ De kleutergroepen staan in 3 hoeken van het basketbalveld bij een opening in het 

hek. Het is fijn als de ouders van elke kleutergroep hun kinderen via die opening 

brengen en halen. Zo blijft er goed zicht op de kinderen en gaan er geen kinderen 

over het basketbalveld rennen. 
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➢ De eindtijd van school is 13.15 uur. Dit is het moment dat we stoppen met de 

lessen. Kinderen vanaf groep 3 zullen dus niet meteen om 13.15 uur buiten zijn. 

Mocht u echt een afspraak hebben na schooltijd waar u op tijd moet zijn, zoals 

logopedie of zwemles, dan is het advies om uw kind iets eerder op te halen en 

hem/haar op te halen via de ingang aan de parkeerplaats. Graag wel even 

doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

➢ Bij de kleuters hoort het aantrekken van de jassen en pakken van de tassen bij 

het leerproces en de rituelen van de schooldag. Zij zullen mogelijk wel om 13.15 

uur op het basketbalveld zijn. Hier kan het echter ook op het laatste moment 

iets anders lopen. 

➢ Er komen nog regelmatig kinderen te laat. Dit is jammer en ook vervelend voor 

het kind. Wilt u hierop letten? Mocht u toch te laat zijn en de kleuters zijn al 

naar binnen of de poort is dicht, wilt u dan aanbellen bij de ingang van de 

parkeerplaatsen? Wij nemen dan uw kind(eren) van u over en brengen ze naar de 

klas. 

 

We merken dat u heel zorgvuldig bent in het wel of niet naar school gaan van de 

kinderen met eventuele verkoudheidsklachten. Dank daarvoor! Mocht u toch nog 

twijfelen, dan kunt gebruik maken van onderstaande app vanuit RTL Nieuws: 
 
Moet je je kind thuishouden bij een verkoudheid? Doe de test 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5181646/test-kind-beslisboom-thuis-ziek-
corona-verkouden 

 

 

 

ONZE NIEUWE LEERLINGENRAAD 
Mogen wij ons aan u voorstellen op de volgende bladzijde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5181646/test-kind-beslisboom-thuis-ziek-corona-verkouden
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5181646/test-kind-beslisboom-thuis-ziek-corona-verkouden
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Rivelinho, Jordy, Yorrinde, Siërra, Lisa en Issaya 

 

Binnenkort gaan we met juf Diana en juf Hedy verder praten over hoe we het nog fijner 

kunnen maken in onze school. Samen werken we plannetjes hiervoor uit en gaan we ons 

voorstellen in alle groepen. Ook hebben we een ideeënbus voor alle leerlingen. 

 


