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Beste ouders, 

 

Toen we afgelopen maandag de school 

binnenliepen, was er weer veel 

veranderd in de school. De vloeren in de 

centrale ruimtes en kantoren zijn 

allemaal vervangen. In de kerstvakantie 

staat de laatste grote verbouwing op 

het programma. Dan worden de vloeren 

in de lokalen vervangen en de toiletten 

gerenoveerd. Tussentijds worden ook 

nog de wanden in de lokalen geschilderd, 

worden er nieuwe meubels in de hallen 

geplaatst en krijgen we op diverse 

plekken nog borden, stickers en vlaggen 

met het nieuwe logo van de school. Er 

verandert veel in korte tijd, maar het 

wordt alleen maar mooier op de 

Catamaran. Wij zijn er blij mee! 

 

Met vriendelijke groet, 

Harmen Stans 
Locatieleider OBS De Catamaran 
 

 

Agenda komende periode:  

 
Maandag 6-11 Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 13-11 Nationaal Schoolontbijt 

Woensdag 15-11 Wintercross 

Woensdag 22-11 Pietendag 

Vrijdag 24-11 Toneel groep 6/7 

Dinsdag 5-12 Sintviering, ’s middags vrij 

Woensdag 6-12 Studiedag, kinderen vrij 

Donderdag 14-12 Toneel groep 5 

Donderdag 21-12 ’s middags vrij, ’s avonds 

kerstdiner 

Vrijdag 22-12 ’s middags vrij 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

 

Voor de herfstvakantie was de finale 

van de Voorleeswedstrijd. De winnaars 

uit groep 7 en 8 streden met elkaar om 

de titel “Beste voorlezer van de 

Catamaran”. In een spannende finale 

werd Shanet uit groep 8 uiteindelijk 

uitgeroepen tot winnaar. Ze is een 

terechte winaar, waar we als school 

trots op mogen zijn. Ze gaat nu door 

naar de volgende ronde, waarin ze het 

opneemt tegen andere winnaars uit 

Capelle en Krimpen. 

 

Nieuwe directeur 

 

Voor de herfstvakantie hebben we 

afscheid genomen van juf Maaike. Zij is 

14 maanden interim-directeur van de 

Catamaran geweest en heeft in korte 

tijd veel voor de school gedaan. Helaas 

is er nog geen nieuwe directeur. De 

sollicitatieprocedure loopt al een tijdje, 

maar heeft nog geen geschikte 

kandidaat opgeleverd. Binnenkort zijn er 

weer wat gesprekken. We hopen snel 

een goede kandidaat te vinden. De 

nieuwe directeur zal niet alleen de 

Catamaran, maar ook OBS De 

Wonderwind gaan leiden. Totdat de 

nieuwe directeur is aangesteld, zal 

meester Harmen de honneurs 

waarnemen. 

 

Leerlingraad 

 

Ook dit schooljaar hebben wij op de 

Catamaran een leerlingraad. In die raad 

zitten kinderen uit groep 6 t/m 8 die 

het leuk vinden om mee te praten over 

verbeteringen in de school. We hebben 
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dit schooljaar al twee keer vergaderd. 

Er is een taakverdeling gemaakt, we 

hebben onderwerpen bepaald en 

binnenkort gaan we de “ideeënbus” 

introduceren in de groepen. Hieronder 

ziet u welke kinderen dit schooljaar in 

de leerlingraad zitten. 

 

 
 

BSN-toneelcursussen 

 

De nieuwe BSN-toneelcursussen gaan 

weer beginnen! 

 

Zit je in groep 1 t/m 6 en duik je thuis 

het liefst de kast van je moeder in voor 

een verkleedpartij? Vind je het te gek 

om op te treden voor een publiek? Of 

heb je nog nooit zoiets gedaan, maar wil 

je het gewoon graag een keer proberen? 

Geef je dan als de bliksem op voor de 

BSN- toneelcursus! 

 

In 3 lessen maak je kennis met de ver-

schillende uitgangspunten van theater. 

Tijdens de lessen leer je om samen te 

spelen en te improviseren. Aan de hand 

van bijvoorbeeld een verhaal, voorwerp 

of kledingstuk. Door het aantrekken van 

een jas word je opeens iemand anders.  

Aan het einde van de laatste les mogen 

je ouders/verzorgers even komen kijken 

en laat je samen met je groepsgenootjes 

zien wat jullie hebben geleerd! 

   

Lesdata: wo 15-11, 22-11 en 29-11  

Tijdstippen:  

13.30 – 14.15 uur: groep 1 en 2 

14.30 – 15.30 uur: groep 3 en 4 

15.45 – 16.45 uur: groep 5 en 6 

Locatie: Fluiterlaan 400 (bij Isala) 

                        

Heb je zin om mee te doen? 

Meld je nu snel (want vol = vol) aan bij 

het Jeugdtheaterhuis via  

capelle@jeugdtheaterhuis.nl 

 

Vermeld naam, leeftijd, groep, school, 

emailadres, huisadres en telefoonnr. 

 

Gezond eten en drinken 

 

Onze school heeft gezonde voeding hoog 

in het vaandel staan. Wij vragen ieder 

kind op de eerste schooldag een bidon 

mee te nemen om  water te kunnen drin-

ken. De laatste tijd bemerken wij, dat 

er toch weer vaak zoete drankjes naar 

school mee genomen worden. Wilt u als 

ouders met 

ons meeden-

ken en wa-

ter aan uw 

kind mee 

naar school 

geven.  De 

kinderen van 

groep 1-2 A 

laten u op 

de foto zien 

hoe lekker 

water is.  

mailto:capelle@jeugdtheaterhuis.nl


FLESSENPOST 
Schooljaar 2017/2018 nr. 3 
 

Vanaf 6 november doen wij ook weer 

mee aan het project Klaar voor de start, 

uw kind krijgt dan 3x per week fruit 

en/of groente op school als pauzehap. 

Hierover krijgt u binnenkort meer te 

horen. 

 

Groeten, juf Monique 

 

Nieuwe stagiaires 

 

Op school hebben we momenteel drie 

nieuwe stagiaires. Ze stellen zich 

hieronder even aan u voor: 

 
Hallo allemaal, Ik ben Ruben de Koning. 

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Ik loop 

sinds een aantal weken stage op de Catama-

ran in groep 7, wat ik onwijs leuk vind! Ik zit 

in het eerste jaar van de PABO en heb het 

heel erg naar mijn zin. Voordat ik aan de 

PABO begon heb ik een jaar bewegingstech-

nologie gestudeerd. Ik weet zeker dat ik nu 

op de goede plek terecht ben gekomen en ik 

sta nu al met plezier voor de klas. Acteren 

en zingen zijn mijn twee grootste 

hobby’s! Deze hobby’s deel ik graag met de 

kinderen tijdens een drama of muziekles. Ik 

hoop jullie een keer te ontmoeten in of 

rondom de school! 

Hallo, Ik wil me even voorstellen: ik ben juf 

Merel, stagiaire in groep 5. Ik ben 18 jaar 

oud en woon in Waddinxveen met mijn ou-

ders, zus en broertje. Ik ben een trotse 

eerstejaars Pabo studente in Rotterdam. 

Sinds begin oktober loop ik met veel plezier 

stage in groep vijf. In mijn vrije tijd ben ik 

buiten te vinden, ik wandel dan graag met 

mijn hondje: Noortje. Ook lees ik graag en 

ben ik het liefst in mijn vrije tijd creatief 

bezig. Ik kijk uit naar een fijne en leerzame 

stage periode! 

Hallo, Ik zal me even voorstellen, ik ben Mi-

chelle Radder, ik loop dit jaar stage in groep 

8. Dit is mijn eerste jaar op de PABO. Ik 

heb het heel erg naar m'n zin, ook in de 

groep 8! Voor de PABO heb ik mijn havo di-

ploma gehaald. Mijn hobby's zijn hockeyen, 

ik ben keepster en hockey het een na hoog-

ste van Nederland, het is veel maar wel erg 

leuk! Daarnaast ben ik graag met mijn vrien-

den en vriendinnen.  

Nieuws uit groep 3 

 

In groep drie gebruiken we verschil-

lende werkvormen. Gisteren en vandaag 

hebben we geoefend met een nieuwe 

werkvorm. Eerst zoeken de kinderen de 

letters in de letterdoos op om woorden 

en zinnetjes te vormen en daarna schrij-

ven ze dit met schrijfletters op het wis-

bordje. De kinderen reageren hier heel 

enthousiast op en de leerkrachten kun-

nen zo in een oog opslag zien of de kin-

deren de letters goed schrijven.  

 

 
 

 

FIJN WEEKEND! 
 

 

 


