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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Deze keer komt de Flessenpost een week eerder dan gepland, omdat er veel te 

melden is over het feest 40 jaar Schollevaar dat eind volgende week al plaats 

vindt. Hierover vindt u informatie elders in deze Flessenpost. 

 

 
 

Nog steeds zijn we erg voorzichtig met het gebruik van foto- en filmmateriaal 

op Parro en in de Flessenpost. Dit komt, omdat nog niet alle 

toestemmingsverklaringen van de kinderen binnen zijn. Deze zijn nodig om 

uiteindelijk te kunnen bepalen welke kinderen wel of niet op de foto/film mogen. 

Mocht u deze verklaring nog niet ingevuld en geretourneerd hebben, wilt u dit 

dan zo snel mogelijk regelen? Vergeet u niet om de toestemmingsverklaring te 

ondertekenen, want anders is deze niet rechtsgeldig. Alvast bedankt.  

 

Een alerte leerkracht wees mij erop dat in het vakantie- en vrije dagenoverzicht 

de calamiteitendag van woensdag 12 juni 2019 wel vermeld is, maar dat deze niet 

in de ABC-kalender opgenomen is. Wilt u deze zelf toevoegen aan uw kalender? 

Dit om misverstanden te voorkomen. De calamiteitendag is een roostervrije dag 

voor de kinderen, die eventueel een schooldag wordt als de school door een 

calamiteit eerder in het schooljaar moet sluiten. Mocht dit het geval zijn, dan 

laten we dit zo snel mogelijk weten. 

 

Graag tot op de feestelijkheden rondom 40 jaar Schollevaar! 

 

 

Namens het team van obs De Catamaran, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

 

Woensdag 26-09-2018 Schollevaar 40 jaar: feest op het schoolplein van 

13.00 uur tot 16.00 uur / samenwerking  

Kindcentrum De Cormorant. 

Vrijdag 28-09-2018 Schollevaar 40 jaar: sponsorloop samen met Het 

Baken / opbrengst voor ons schoolplein 

Zaterdag 29-09-2018 Schollevaar 40 jaar: Feestmarkt van 10.00 uur tot 

16.00 uur / samenwerking Kindcentrum De 

Cormorant 

Woensdag 03-10-2018 Begin Kinderboekenweek “Vriendschap”. Het 

motto is dit jaar “Kom erbij!” 

Vanuit de Bieb Op School wordt er in elke groep 

een boekpromotie verzorgd, naast allerlei andere 

activiteiten die leesplezier vergroten in de groep 

zelf. 

Donderdag 04-10-2018 Dierendag 

Vrijdag 05-10-2018 Dag van de Leerkracht 

Vrijdag 12-10-2018 Finale Voorleeswedstrijd  

Einde kinderboekenweek 

Vrijdagmiddag  

19-10-2018 

Kinderen zijn ’s middags vrij 

Maandag 22-10-2018 

t/m vrijdag 26-10-2018 

Herfstvakantie 
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40 JAAR SCHOLLEVAAR 

 
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de wijk Schollevaar zijn er allerlei 

activiteiten in de wijk en rondom de school georganiseerd door het comité 40 

jaar Schollevaar. Uiteraard werken we hier als obs De Catamaran en als 

Kindcentrum De Cormorant graag aan mee. 

 

Kindermiddag op woensdag 26 september  

Voor de basisschoolkinderen uit de wijk wordt er op woensdag 26 september een 

kindermiddag georganiseerd van 13.00 uur tot 16.00 uur.  

Op het schoolplein staan allerlei spellen en springkussens. Met een gratis 

strippenkaart kunnen alle kinderen limonade, een ijsje, popcorn en een verrassing 

halen. Voor de ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden is er een 

terras. 

Om 13.00 uur wordt de winnaar van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. 

Via een aparte brief (via ParnasSys mail en op papier) hebben we om uw hulp 

gevraagd op deze middag.  Hopelijk komt u ons ondersteunen. Bij meester Anton 

zijn nog vrijwilligersformulieren te verkrijgen. 

 

Sponsorloop vrijdagmorgen 28 september 

Beide basisscholen organiseren samen een sponsorloop voor de kinderen. Het 

goede doel is “ons gezamenlijke schoolplein nog leuker maken”. De kinderen lopen 

rondjes rond het basketbalveld. De sponsorformulieren met meer informatie 

hebben de kinderen deze week mee naar huis gekregen om in te vullen. Zie ook 

de andere bijlagen bij deze Flessenpost. 
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 Groep 1 en 2 lopen van 10.00 uur tot 10.30 uur. 

 Groep 3 en 4 lopen van 10.30 tot 11.00 uur. 

 Groep 5, 6, 7 en 8 lopen van 11.00 uur tot 11.30 uur. 

Na afloop krijgen de kinderen een waterflesje en fruit, dat is gesponsord door 

de Lidl. 

 

Informatiemarkt zaterdag 29 september 

Op zaterdag 29 september a.s. vindt er in en om wijkcentrum Schollevaar (Maria 

Danneels Erf) o.a. een informatiemarkt plaats.  

Tijdens de informatiemarkt staan vanaf 10.00 uur tot circa 16.00 uur talrijke 

Capelse organisaties en maatschappelijke instellingen klaar om bezoekers te 

informeren over hun organisatie of activiteiten. Van Capelse sportverenigingen 

tot aan De Zonnebloem. Onze school de Catamaran staat er ook met een kraam 

tegenover onze school, samen met onze andere samenwerkingspartners van het 

Kindcentrum De Cormorant. 

Daarnaast  zijn er op het festivalterrein diverse (buiten)festiviteiten, zoals een 

markt, optredens met onder andere The Amazing Stroopwafels, spellen voor 

kinderen, sportdemonstraties, dans, zang en veel muziek. Op het parkeerterrein 

van de school verwachten we allerlei foodtrucks. 

Er rijdt een treintje door de wijk om bezoekers van de ene plek naar de andere 

plek in de wijk te brengen. Meer informatie kunt u vinden op de website 

www.festivalschollevaar.nl.  

 

Communicatieavond OR, MR en team op dinsdag 18 september 

 
In de vorige Flessenpost is aangegeven, dat alle leden van de Ouderraad, de 

Medezeggenschapsraad en het team op dinsdagavond 19 september gezamenlijk 

een workshop zouden volgen over communicatie verzorgd door de Vereniging voor 

Openbaar Onderwijs VOO.  

Na informatie over de rol, taken en bevoegdheden van de OR en MR is er  

gesproken over onderlinge afstemming en communicatie. Verwachtingen naar 

elkaar zijn uitgesproken en het is duidelijk dat iedereen vanuit de driehoek OR, 

MR en team de schouders onder onze samenwerking zet. Dit alles om te zorgen 

voor (nog meer) speel/leer- en werkplezier op onze school en uiteindelijk (nog) 

beter onderwijs voor onze kinderen. De korte lijnen zullen door iedereen 

bewaakt worden. 

Binnenkort zult u geïnformeerd worden over de datum van de jaarvergadering, 

waarop u van harte welkom bent. Ook zullen de vergaderdata van de OR en MR  

op de website geplaatst worden. 

Het was bijzonder hoe de (ouder)betrokkenheid op deze avond voelbaar was. 

http://www.festivalschollevaar.nl/
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Studiemiddag team over 21 eeuwse vaardigheden 
 

Vanuit ons bestuur BLICK is het project 21 eeuwse vaardigheden opgestart. Het 

doel is om op alle BLICK-scholen het onderwijs van deze tijd en toekomstgericht 

te maken, zodat onze kinderen alle bagage aan kennis en vaardigheden hebben als 

ze onze school verlaten en uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Afgelopen 

dinsdagmiddag hebben we gekeken hoe we op dit moment hierin staan.  

Het blijkt dat we al heel veel doen. Bij 21 eeuwse vaardigheden wordt niet alleen 

gedacht aan ICT, maar ook aan vaardigheden als samenwerken, 

probleemoplossend denken, communiceren en sociale & culturele vaardigheden. 

Hier zijn we elke dag mee bezig van groep 1 t/m groep 8 op een manier die bij de 

leeftijd van de kinderen past. 

Natuurlijk zijn we ook met ICT bezig en worden de laptops en de computers in 

de klas en in de centrale ruimtes ingezet om de ontwikkeling van de kinderen te 

stimuleren. 

Afgelopen week zijn 20 i-Pads geleverd en we gaan ons bezinnen op een zinvolle 

inzet hiervan ter ondersteuning van het onderwijs van de groepen 1 t/m 3. In de 

komende 2 jaren volgen voor de verdere midden- en bovenbouw elk jaar 25 

chromebooks met hetzelfde doel. Kortom: ons onderwijs is zeker van deze tijd 

en gericht op de toekomst van de kinderen! 

Uiteraard krijgt dit project nog een vervolg in de komende periode. 

 

 


