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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is alweer een maand geleden dat u een Flessenpost heeft ontvangen, maar inmiddels
is er enorm veel gebeurd. Afgelopen week is onze school na de Coronasluiting weer
opgestart en men kijkt hier tevreden op terug. Het was een warm weerzien tussen
kinderen en leerkrachten, maar ook tussen de kinderen onderling.
U heeft veel informatie ontvangen en we hebben gemerkt dat iedereen zijn uiterste
best doet om zich hier aan te houden. Kinderen, ouders en het team zijn er
gezamenlijk in geslaagd om deze bijzondere opstartweek tot een succes te maken.
Met de Medezeggenschapsraad hebben we afgelopen donderdag de
situatie geëvalueerd. U leest hierover meer in deze Flessenpost samen met
enkele aandachtspunten om de puntjes op de i te zetten.
Verder is er gesproken over de verkiezingen die nodig zijn om een nieuw ouderlid te
kiezen voor de MR met ingang van het nieuwe schooljaar. Er zijn 2 kandidaten. U krijgt
hierover informatie en een stembiljet op papier. Uw kind, de oudste van een gezin,
krijgt deze papieren maandag of dinsdag (afhankelijk van de shift waarin uw kind zit)
mee naar huis. Het verzoek is om het stembiljet uiterlijk 29 mei, dus voor Pinksteren,
ingeleverd mee terug te geven via uw kind.
Verder heeft ook de Ouderraad weer overleg gehad met elkaar en met de
directie omtrent de aanpassingen die nodig zijn voor de resterende activiteiten
van dit schooljaar. U vindt een terugkoppeling hiervan in deze Flessenpost.
Tenslotte wil ik u toch nog een keer vragen om het oudertevredenheidsonderzoek in te
vullen. We hebben tot nu toe 23 reacties binnen en hebben er minimaal 70 nodig om
een betrouwbare meting te kunnen doen. Hopelijk wilt u toch nog 10 minuutjes vrij
maken voor de volgende link: https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Z2VQYLX .
Alvast bedankt en veel leesplezier, mede namens het team!
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Maandag 11 mei 2020
Woensdag 20 mei 2020
Donderdag 21 mei 2020
Vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Opstart na de Coronasluiting
Dit is een gewone schooldag (was een leerlingvrije
dag)
Vrij in verband met Hemelvaart
Tweede Pinksterdag vrij
Dit is een gewone schooldag (was een studiedag)
Laatste schooldag
Zomervakantie tot maandag 31 augustus 2020

EVALUATIE & AANDACHTSPUNTEN OPSTART
Voor de ouders en leerkrachten van de MR was het duidelijk dat kinderen en
leerkrachten elkaar enorm gemist hadden. Het was fijn om elkaar weer te zien.
De leerkrachten zagen een goede werkhouding bij de kinderen, ze hadden er zin in en
hebben op school weer heel hard gewerkt. De leerkrachten zorgen voor voldoende
onderbrekingen tijdens de schooldag. Voor veel kinderen vloog de tijd om en ze hadden
het idee dat ze ’s middags vrij waren. Ouders constateerden ook dat veel kinderen nog
energie over hadden om thuis nog dingen te doen.

Ouders merkten dat het thuis soms lastig was om de kinderen te motiveren in de
periode voor de meivakantie. Nu de kinderen om de dag naar school gaan gaat dit
beter. Op school zijn de kinderen goed te motiveren. De structuur van de schooldag en
de duidelijke rol van de juf helpen hierbij.
De groepen zijn gestart met kringgesprekken over de afgelopen periode. Waar nodig
is nog met individuele kinderen verder gepraat. Gelukkig viel dit mee.
De helft van het aantal kinderen in de groep is gunstig voor het observeren en direct
feedback geven aan de kinderen op het gemaakte werk. Vanaf groep 3 is er gestart met
het maken van toetsen om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen.
Opvallende zaken zullen binnenkort terug gekoppeld worden naar de ouders.
Opvallend was dat er weinig auto’s waren bij de school. Op maandag maar 4 en op
woensdag zelfs 0! Meer kinderen komen te voet naar school. Deze rust rondom de
school is heel prettig. Misschien helpt het ook wel dat de leerkrachten buiten zijn.
Ouders houden zich ook goed aan de afspraak om de kinderen alleen te komen brengen
en houden goed afstand van elkaar.
2

FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 17

De noodopvang loopt goed, ook de samenwerking met KindeRdam. Voor de Plusklas
worden nog nadere afspraken gemaakt. Er zijn nog kinderen die op dit moment niet
naar school komen. De verwachting is dat dit aantal snel minder wordt. De leerkrachten
draaien nu weer volledige dagen met de aanwezige kinderen, maar ze proberen zo goed
mogelijk contact te houden met de kinderen die nog thuis zijn en hun ouders.
Toch is het niet altijd makkelijk om anderhalve meter afstand te houden. Anderhalve
meter is meer dan we soms denken, zeker voor kinderen. We blijven opletten op elkaar
en houden zoveel mogelijk voldoende afstand. Binnenkort komt er een plexiglasscherm
in elke klas voor bij de instructietafel.
Voor een aantal zaken willen we vanuit school nog uw aandacht vragen:
➢ Blijf thuis oefenen met de digitale oefenprogramma’s.
Belangrijk is dat de kinderen die gebruik maken van de digitale programma’s Bouw Tutor
lezen en Dexlex thuis goed blijven oefenen. Rekentuin en Taalzee zijn ook belangrijk.
Dit kan heel goed op de niet-schooldagen. De leerkrachten kunnen zien hoe er thuis aan
gewerkt wordt en koppelen ook terug als het goed gaat of als er meer geoefend moet
worden. De geleende chromebooks en laptops kunnen hier nog steeds voor gebruikt
worden.
➢ Gebruik van de ingang bij de parkeerplaatsen voor volwassenen.
Mocht u een afspraak hebben op school, te laat zijn of iets komen afgeven, wilt u
dan aanbellen bij de ingang aan de parkeerplaatsen? Het is de bedoeling dat er zo
min mogelijk volwassenen in de school en op het schoolplein zijn.
➢ Eten en drinken
Met dit rooster zijn er 2 eet/drinkmomenten gedurende de schooldag. Deze momenten
duren ongeveer een kwartier en het is prettig dat wat u meegeeft ook opgegeten wordt.
Als dit niet lukt, geven we het weer mee terug naar huis, zodat u ziet wat er wel of niet
gegeten/gedronken is. We lunchen immers niet op school.
➢ Leerkrachten
Gelukkig zijn we gestart met ons volledige team. Dat is heel bijzonder. Neemt niet
weg dat we allemaal kwetsbaar zijn. Inmiddels is het duidelijk dat er geen vervangers
beschikbaar zijn. Als een leerkracht uitvalt is verdelen geen optie. Op dat moment
zullen wij u vragen om uw kind thuis te houden.
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TERUGKOPPELING VANUIT DE OUDERRAAD
Ook de ouders van de Ouderraad zijn blij dat we weer begonnen zijn, maar moesten zich
wel meteen buigen over een aantal activiteiten die dit schooljaar niet door gaan, mede
op aangeven van het bestuur.
➢ Schoolreizen van groep 1-7
Er is gesproken over doorschuiven, waardoor er volgend schooljaar 2
schoolreizen zijn. Dit heeft niet de voorkeur en dus is er gekozen om de
schoolreis van dit schooljaar te laten vervallen.
➢ Schoolkamp groep 8
Helaas kan dit niet doorgaan dit schooljaar. We zijn in overleg om een
super afscheid voor groep 8 te organiseren.
➢ Lustrumfeest 15-jarig bestaan van obs De Catamaran
Dit was gepland in september. Hier worden nieuwe plannen voor gemaakt.
Gedacht wordt aan een Lustrumjaar met diverse leuke activiteiten door
het schooljaar heen.
➢ Ouderbijdrage
Een en ander heeft ook consequenties voor de financiën. Sommige ouders hadden de
ouderbijdrage al betaald en andere ouders nog niet. De Ouderraad gaat een
financieel plan uitwerken hiervoor in overleg met de directie betreffende dit
schooljaar en volgend schooljaar. U ontvangt hierover nog nader bericht.

TIPS VAN DE BIBLIOTHEEK VOOR THUIS
(Voor)lezen is ontzettend belangrijk. Thuis lezen krijgt dan ook nog steeds
extra aandacht. Van de leerkrachten krijgt u ook regelmatig leestips via Parro.
➢ Er zijn tijdelijk extra luisterboeken voor de jeugd toegevoegd, voor iedereen,
dus ook voor leerlingen die geen lid zijn van de Bibliotheek. Bekijk hier de
link: https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html
➢ Ook is de Thuisbieb open gegaan. Dit is een app die te downloaden is en waarin
100 boeken staan die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook als je geen lid bent
van de bieb. Je kunt de app downloaden in de app store. Google volgt snel. Kijk op
onze website (https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/nieuws/2020/100-ebooks-beschikbaar-viathuisbieb.html) voor meer informatie en deel dit bericht
gerust! Dit is ook geschikt voor tablet en telefoon.
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