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          29 mei 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft iedereen genoten van dit heerlijke, lange weekend. Dat kwam goed uit na het 

geslaagde kamp van groep 8 en de schoolreizen van alle andere groepen. U kunt hierover meer 

lezen en zien in deze Flessenpost, maar u heeft vast ook de verhalen van uw kind(eren) gehoord. 

 

Wist u dat onze groepen 8 en 6 in de 

finale van het Capelse 

schoolvoetbaltoernooi hebben gespeeld? 

Een topprestatie! Groep 6 heeft zelfs 

de eerste plaats gewonnen en een mooie 

beker mee naar school genomen, 

gefeliciteerd!  

 

Onze groepen 5 en 6 hebben een heel 

interessante bijenles gevolgd bij 

meester Bart op de Kinderboerderij. Zij 

kunnen u hier alles over vertellen. 

 

Vijf leerlingen uit groep 7 hebben op 

vrijdag 20 mei een interessante dag 

gehad tijdens de Kinderconferentie en 

mee mogen denken over wat ze 

belangrijk vinden voor de kinderen in de 

gemeente Capelle aan den IJssel.  

 

Er is nog meer goed nieuws: onze groep 8 heeft bij 

de Centrale Eindtoets van CITO als groep 

gemiddeld boven het landelijk gemiddelde 

gescoord. We zijn hier erg trots op!  

Dit betekent dat we met vertrouwen de kinderen 

volgend schooljaar naar de VO- school van hun 

keuze laten gaan. Een mooie prestatie van de 

leerlingen mede dankzij jarenlange ondersteuning 

van thuis en school.  

 

Er staat nog van alles op het programma, zoals de schoolfotograaf. U leest hierover meer in deze 

Flessenpost. 

 

Tenslotte: we merken dat er minder behoefte is aan zelftesten. Mocht u thuis nog zelftesten 

nodig hebben, laat u dit dan weten aan de leerkracht (via de Parro), dan zorgen we dat deze mee 

naar huis komen. Dit geldt voor alle groepen. We geven ze dus niet meer standaard mee. 
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Hopelijk zijn de kinderen weer uitgerust voor de komende week, waarin we beginnen met de 

laatste (CITO)toetsen. We hebben daarna weer een lang Pinksterweekend in het vooruitzicht. 

 

Veel leesplezier gewenst! 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

 

Met vriendelijke groet, 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 

 

Agenda komende periode:  

Let op de blauwe regels, deze data staan niet of anders in de jaarkalender. 

 
Woensdag 1 juni 2022 Opening Speelkeet op het basketbalveld 

Donderdag 2 juni 2022 Schoolfotograaf op school 

Vrijdag 3 juni 2022 Inleverdatum geïnteresseerde ouders voor de OR 

Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag: iedereen is vrij! 

Dinsdag 7 juni 2022 Inleverdatum deelnemers Avond-4-daagse 

(strookje + 5 euro) 

Woensdag 8 juni 2022 Landelijke Buitenspeeldag, mede georganiseerd 

door de Kinderhuiskamer 

Maandag 13 juni 2022 t/m 

vrijdag 17 juni 2022 

Avond-4-daagse in Capelle aan den IJssel 

Donderdag 16 juni 2022 Fotograaf op school voor foto’s voor de 

jaarkalender en website (info volgt). 

Zondag 19 juni 2022 Vaderdag !! 

Dinsdag 5 juli 2022 Een momentje kijken in de nieuwe klas van 

volgend schooljaar 

Woensdag 6 juli 2022 Afscheidsavond van groep 8 

Donderdag 7 juli 2022 Uitzwaaien van groep 8 door de hele school 

Vrijdag 8 juli 2022 Laatste schooldag van het schooljaar! 

De ontwikkelingsmap komt mee naar huis voor 

groep 2 t/m 7. 

Maandag 11 juli 2022 t/m 

vrijdag 19 augustus 2022 

 

Fijne 

zomervakantie 

voor iedereen! 

 

 

Maandag 22 augustus 2022 Eerste schooldag na de zomervakantie 
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NIEUWE LEDEN VOOR DE OUDERRAAD 
 

Vorige week heeft u een brief ontvangen met de vraag of er nieuwe ouders willen 

aansluiten bij onze Ouderraad. Hopelijk ontvangen we uiterlijk vrijdag 3 juni veel 

reacties. De Ouderraad is onmisbaar bij de extra activiteiten in de school. We hebben 

uw hulp nodig! Zie ook de bijlage nogmaals ter info. 

 

 

AVOND-4-DAAGSE 13 juni t/m 17 juni 2022 
 

Vorige week heeft u ook de brief gekregen 

met informatie over de Avond-4-daagse van 

Capelle. Voor de zekerheid is deze brief 

nogmaals toegevoegd. Onderaan de brief met 

informatie vindt u de invulstrook die u kunt 

invullen voor deelname (per gezin).  

 

Inlevering kan uiterlijk dinsdag 7 juni, 

inclusief het deelnamegeld. 

 

Hoewel wij ons als school inschrijven lopen de kinderen en de ouders op eigen 

verantwoordelijkheid mee. School is daarbij niet verantwoordelijk. Wel zijn er leden van 

de ouderraad aanwezig. Dank aan de ouders die dit voor onze school willen organiseren! 

 

OPENING SPEELKEET SCHOLLEVAAR OP 1 JUNI 2022 
 

In samenwerking met Welzijn Capelle 

wordt op dinsdag 31 mei de Speelkeet 

de wijk ingereden en op het 

basketbalveld in de Ervenbuurt 

geplaatst. Op woensdagmiddag 1 juni is 

de officiële opening. Hierna is er feest: 

er is een luchtkussen, een 

suikerspinmachine en een dame die 

komt schminken. De koffiekar/ 

pizzabus zal er ook weer zijn. Kom 

gerust even langs! 
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Herhaling: Gezocht  vrijwilliger voor de Speelkeet 2022 
Vanaf 1 juni tot en met 24 oktober staat de speelkeet in de Ervenbuurt (basketbalveld Maria 
Daneelserf). 
Voor het beheren en uitlenen van het speelgoed zijn wij op zoek naar ouders uit de buurt die hierbij 
betrokken willen worden.  
Betrokkenheid bij de speelkeet betekent het openen en sluiten van de speelkeet op een vast (dag) deel 
van de week, toezicht houden op (gebruik van) het materiaal en eventueel leuke activiteiten 
organiseren rondom de speelkeet.  
Ouders hoeven dit niet alleen te doen en worden hierbij ondersteund door (kinder)buurtcoach van 
Welzijn Capelle Schollevaar en wijkbeheerder van Havensteder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Josca van Herk 
Kinderbuurtcoach Schollevaar 
06-82679573 
Werkdagen: ma - di  - do – vr (tot 13:00) 
  

  
 

LANDELIJKE BUITENSPEELDAG OP WOENSDAG 8 JUNI 2022 
 

De Kinderhuiskamer neemt dit jaar 

de organisatie van de landelijke 

Buitenspeeldag op zich, mede als 

afsluiting van hun seizoen. Ons 

schoolplein zal hiervoor gebruikt 

worden. Iedereen is van harte welkom 

14.30 uur tot 16.00 uur voor allerlei 

spelletjes en activiteiten. 
 

 
 

DE SCHOOLFOTOGRAAF schooljaar 2021-2022  
 

Nils van Eendenburg van Schoolfotos.net komt op donderdag 2 juni 2022 naar onze school om de 

portret- en groepsfoto’s te maken. Ook zullen er broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden van de 

kinderen die op onze school zitten. Er worden geen foto’s met de peuterspeelzaal gemaakt.  
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De foto’s worden, in overleg met de 

Ouderraad, gemaakt tegen een lichte 

achtergrond. Nils zal de individuele 

kinderen in een ontspannen houding 

fotograferen, zittend op een trapje. 

Uiteraard wordt er ook een portretfoto 

gemaakt.  

 

Als het weer het toelaat worden de 

groepsfoto’s buiten genomen.  

Nils zal van elke groep 2 foto’s maken: 1 

met de hele groep (voor thuis en intern 

gebruik op school) en 1 alleen met de 

kinderen die op de website mogen.  

Als uw kind op geen van beide groepsfoto’s 

mag, wilt u dit dan voor de zekerheid nog 

een keer doorgeven aan de leerkracht van 

uw kind? Voor ons is dat nog een extra 

controle in verband met de wet op de 

privacy. 

 

 

 

 

De bestelling gebeurt digitaal via een inlogcode waarmee u de foto’s kunt bekijken. Er is ook de 

mogelijkheid om pakketten te bestellen. Er is ook een standaardpakket met een zittende foto, 

portretfoto, groepsfoto en 2 combivellen. 

Uiteraard worden alle foto’s u vrijblijvend aangeboden en bent u niets verplicht. Het voordeel 

van de digitale verwerking is, dat u zelf allerlei pakketten kunt samenstellen en dat de fotograaf 

u ook de keuze kan geven tussen diverse foto’s van uw kind. 

 

De verwachting is dat het kaartje met de inlogcode op dinsdag 14 juni mee naar huis gaat. U 

kunt dan 2 weken bestellen zonder verzendkosten. De foto’s worden dan op school geleverd en 

komen mee naar huis met uw kind(eren).  

Als u na dinsdag 28 juni een bestelling doet, worden de foto’s thuis bezorgd en betaalt u 

verzendkosten. 

Mocht u over uw bestelling vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks met Nils Eendenburg contact 

opnemen via info@schoolfotos.net . 

  
 

 
 
 

mailto:info@schoolfotos.net
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SCHOOLREIS MET DE 

GROEPEN 1-2-3 NAAR DE 

MOLENWAARD 

 

 

 

 

 

Genieten van het 

boerenleven, de 

dieren en heerlijk 

spelen…. 

 

 

 

 

 

 

 



 FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 19 

 
 

7 
 

 

DE GROEPEN 

4-5-6-7 

gingen terug in 

de tijd naar 

HET ARCHEON 

 

 

Een massage en spelen 

met water in een 

Romeins badhuis….. 

met elkaar spelen in een oude koets 

en kennismaken met de Oud-

Hollandse spelen. 
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SCHOOLKAMP GROEP 8 

 

 
 

Het was een fantastisch schoolkamp in Summercamp Heino in Overijssel. 

Met dank aan moeder Sally, moeder Jolanda en juf Bianca hebben de kinderen van groep 

8 onvergetelijke dagen gehad met elkaar.  

Ze hebben er in goede harmonie met elkaar een feestje van gemaakt. 

Bij thuiskomst hadden de ouders voor een lekkere lunch gezorgd, zodat we nog even met 

elkaar konden napraten over deze dagen. 

Daarna is iedereen moe, maar voldaan naar huis gegaan. 

Nu gaat groep 8 verder met oefenen voor de eindmusical om hun basisschooltijd op De 

Catamaran straks definitief af te sluiten op hun afscheidsavond op woensdag 6 juli. 


