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          28 november 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het was toch weer spannend wat er voor nieuws zou worden verteld op de persconferentie 

afgelopen vrijdag. Het houdt ons natuurlijk allemaal bezig wat de maatregelen worden voor de 

hele samenleving, maar zeker ook voor het basisonderwijs. 

 

Het ziet er naar uit dat ons oorspronkelijk geplande Sinterklaasfeest door kan gaan. Gelukkig wil 

Sint toch graag komen. Hij ontvangt de kinderen, zittend op het podium. Er is dan een mooie en 

natuurlijk afstand tussen hem en de kinderen, net als vorig schooljaar. Hopelijk kan Muziekpiet 

er ook weer bij zijn. 

De afgelopen week stond Sinterklaas natuurlijk centraal in de groepen, zeker bij de jongere 

kinderen. 

Bij de kleuters en groep 3 zijn 

heerlijke pepernoten gebakken en 

overal is druk geknutseld voor 3 

december. 

 

De peuters van Peutererf zijn ook hun 

schoentjes op komen halen. 

 

Afgelopen vrijdag was Muziekpiet ook, 

keurig met een mondkapje, in de 

gymzaal voor de Pietengym. De 

Pietengym kon toch doorgaan, ondanks 

ziekte van meester Frans, dankzij de 

hulp van de studenten 

bewegingsonderwijs en de leerkrachten 

die erbij waren met een 

gymbevoegdheid. Het was weer erg 

leuk en soms ook een sportieve 

uitdaging! 

 

De kinderen gaan vrijdag 3 december steeds per groep bij Sinterklaas op bezoek. Dat wordt 

natuurlijk weer een feestje.  

 

Helaas kunnen de ouders van de Ouderraad Sinterklaas en 

Muziekpiet niet ontvangen dit jaar. Ze hebben wel, zoals altijd, 

gezorgd dat alles goed geregeld is en dat de kinderen ook weer wat 

lekkers krijgen. Ze hebben Sint ook weer geholpen met de inkopen. 

Super bedankt!  

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn druk bezig met hun 

surprises. Dat wordt echt een verrassing! 
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Ook zullen we ons met de Ouderraad buigen over de 

alternatieven rondom de Kerstviering van dit 

schooljaar in de hoop dat dit nog kan op woensdag 

22 december. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

 

 

 

Hoewel we blij zijn dat de school nog steeds open is, begrijpt u dat ons nog wat te doen staat. U 

leest hierover meer in deze Flessenpost.  

 

Wij hebben onze 2 studiedagen op het laatste moment moeten omzetten van live naar online. Het 

programma kon daardoor niet doorgaan zoals gepland, maar we hebben met elkaar hard gewerkt 

aan professionele cultuur, de mogelijkheden van online thuisonderwijs en de verdere verdieping 

van ons zicht op de ontwikkeling van kinderen. 

Gelukkig hebben we toch ook onze jubilarissen nog in het zonnetje kunnen zetten met een 

speciale en welverdiende felicitatie van onze bestuurder Esmée Smit. 

 

Gezien de omstandigheden staat deze Flessenpost verder in het teken van de Coronasituatie. 

 

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. 

 
Vrijdag 3 december 2021 Sinterklaasfeest 

Woensdag 22 december 2021 Kerstviering  

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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CORONA 
 

Hoewel we blij zijn dat de scholen niet (per direct) gesloten worden, werden we naar 

aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november toch overvallen door een 

aantal maatregelen. 

Via de media en informatie op de site van de PO-Raad (onder het kopje “Nieuws” van 26-

11-2021) heeft u vast de verschillende maatregelen gehoord en gelezen die voor het 

basisonderwijs gaan gelden.  

De PO-Raad is bezig met nieuwe protocollen. Aan de hand daarvan zal het 

Coronacrisisteam komen met maatregelen voor alle BLICK-scholen. Op schoolniveau gaan 

we deze ook bespreken met de Medezeggenschapsraad. 

Dit maakt dat er enige tijd gaat over het daadwerkelijk uitvoeren van de diverse 

maatregelen. Vanuit het ministerie is ook aangegeven dat dit mogelijk is. Zodra er meer 

duidelijkheid is, breng ik u op de hoogte. Hieronder alvast informatie tot nu toe. 

 

Ook in onze school merken we dat het aantal positieve personen toeneemt. U wordt hier 

steeds over geïnformeerd als het de groep van uw kind(eren) betreft. Dit heeft nog net 

niet geleid tot groepen die in quarantaine moeten. Gelukkig hebben we in de afgelopen 

periode ook nog geen groepen hoeven te verdelen of thuis moeten laten blijven. Het 

wordt echter wel steeds moeilijker en de grenzen zijn in zicht.  

Alle medewerkers van het Flexteam zijn ingezet op de scholen en intern kunnen de 

scholen de vervanging ook bijna niet meer regelen. Via uitzendbureaus zijn er nog 

nauwelijks vervangers te krijgen.  

 

Thuisonderwijs – onderwijs op afstand – online onderwijs 

 

Tijdens onze studiedagen hebben we overleg gehad over deze nijpende situatie. De 

combinatie Corona en lerarentekort is niet meer beheersbaar. Wat als er geen 

vervanging meer is? Wat als er een groep thuis moet blijven? Wat als dit langer dan 2 

dagen gaat duren? Wat als de school helemaal dicht moet? 

Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we naast thuiswerkpakketten ook in beperkte 

mate digitaal/online onderwijs gegeven. We hebben geconstateerd dat we bij een 

volgende calamiteit meer online les willen geven. Het online lesgeven zal dan lijken op de 

lessen in de groep. Dit is zeker het geval voor de groepen 3 t/m 8. Voor de kleuters 

willen we dat anders doen. Kinderen worden dan ook echt verwacht bij het 

thuisonderwijs met de online lessen, net als op school. Met elkaar hebben we de opties 

besproken en in kaart gebracht. Met de Medezeggenschapsraad gaan we dit plan van 

aanpak op korte termijn bespreken. We zullen u daarna verder informeren. 
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Op dit moment zijn ter voorbereiding 2 zaken voor u van belang. 

1. Informatie over het inloggen voor online onderwijs 

U ontvangt deze week een brief met daaraan inlogcodes. Wilt u deze goed 

bewaren? Deze heeft u nodig om digitaal te oefenen met uw kind(eren) ter 

ondersteuning van de leerstof EN als we online onderwijs gaan geven. Via deze 

inlogcodes kunnen we namelijk gebruik maken van Teams voor het online 

onderwijs. 

2. Beschikbaarheid van computerdevices 

Voor online onderwijs heeft elk kind een computerdevice nodig. Als dit bij u thuis 

niet het geval is kunt u dit zo snel mogelijk aangeven bij de directie 

h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl met vermelding van naam en groep van uw 

kind(eren). Wij kunnen dan op school de mogelijkheden bekijken om een 

computerdevice aan u uit te lenen. Het is belangrijk dat wij weten voor welke 

kinderen dit nodig is (voor het geval dat). 

 

Naar aanleiding van eerder aanpassingen van de protocollen op 24 november moeten we 

een aantal maatregelen al doorvoeren met ingang van maandag 29 november 2021. 

• BSN-activiteiten 

De naschoolse BSN-activiteiten worden direct gestopt per maandag 29 

november. Met de aanbieders is overleg of dit nog doorgeschoven kan worden. 

Mocht dit zo zijn dan hoort/leest u dit vanuit de BSN-coördinatie. 

• Lessen Jeugdtheaterhuis 

Deze lessen werden onder schooltijd gegeven en stoppen per direct. Helaas kan 

daardoor de voorstelling voor de kerstvakantie niet doorgaan. Met juf Lianne 

bekijken we de mogelijkheden om deze lessen nog in te halen. In ieder geval gaan 

we plannen maken voor de naschoolse Toneelclub voor de bovenbouw na de 

kerstvakantie. 

• Trainingen Rots & Water, project Marietje Kessels en verdere essentiële 

ondersteuning 

Met deze partners zal in onderling overleg bekeken worden of hun activiteiten 

nog mogelijk zijn. Hierover volgt nog nader bericht. 

• Omkleden voor de gymlessen 

Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 hoeft u alleen gymschoenen mee te geven. 

De groepen gebruiken per groep 1 kleedkamer om mengen van groepen te 

voorkomen. 

• Snottebellenbeleid wordt aangepast 

Wilt u er rekening mee houden dat kinderen met lichte verkoudheidsklachten 

niet meer naar school mogen? Graag uw kind telefonisch afmelden via 010-

451.2336 voor half 9, dus niet via de Parro naar de leerkracht. De leerkracht is 

druk bezig met de groep en alle voorbereidingen. 
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