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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De tijd vliegt en de zomervakantie komt eraan. Aan het einde van het schooljaar 

zijn er nog veel dingen te regelen en ook thuis bent u mogelijk al bezig met uw 

vakantieplannen. In de agenda kunt u lezen wat er nog allemaal op het programma 

staat in de laatste weken. 

 

In deze laatste flessenpost van schooljaar 2017-2018 leest u de informatie over 

het nieuwe schooljaar die we al hebben. Op de studiedag eerder deze maand en 

ook tijdens de visitatie van ons bestuur hebben we als team terug gekeken op dit 

schooljaar. Het was een nieuw avontuur waar we met elkaar aan begonnen zijn 

met “De Catamaran nieuwe stijl”. Er was veel nieuw voor de leerkrachten, maar 

ook voor u en de kinderen.  

 

Met een goed gevoel gaan we de vakantie in, want we zijn als team naar elkaar 

toegegroeid en hebben genoten van onze samenwerking. 

Het is heerlijk om straks even uit te rusten, maar op de laatste vrijdag van de 

zomervakantie gaan we samen weer starten met een studiedag om met elkaar te 

bespreken waar we volgend schooljaar onze schouders weer onder gaan zetten. 

We gaan weer voor goed onderwijs aan uw kinderen! 

 

We wensen u een heerlijke vakantie met veel zon, maar vooral veel gezelligheid 

met elkaar! We zien u graag weer op maandag 27 augustus. 

 

Namens het team van obs De Catamaran, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 

Adjunct-directeur obs West 
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Agenda komende periode: 
 

Donderdag 28-06-2018 Schoolreis groep 1 t/m 3 naar Plaswijckpark 

Schoolreis groep 4 t/m 8 naar Drievliet 

Laatste flessenpost van het schooljaar 

Vrijdag 29-06-2018 Rapporten groep 2 t/m 7 mee (gesprek alleen indien 

gewenst) 

Dinsdag 03-07-2018 Kennismaking nieuwe groep 

Groep 8 is ’s middags vrij 

Dinsdag 10-07-2018 Afscheidsavond groep 8 

Woensdag 11-07-2018 Eindfeest 

Donderdag 12-07-2018 Laatste schooldag voor alle kinderen 

Film kijken van groep 8 met popcorn (met dank aan 

de OR) 

Vrijdag 13-07-2018 De hele dag vrij: fijne zomervakantie! 

Maandag 27-08-2018 Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

 

 

Welke leerkrachten voor welke groep?  
 

GROEP LEERKRACHT LEERKRACHT 

   

1 A / 2 A Juf Jacqueline (ma, di) Juf Monique (woe, do, vrij) 

1 B / 2 B Juf Marjolein  

3 Juf Simone (ma, di) Juf Marijke  

4 Juf Kitty Juf Leonie (ma) 

5 Juf Leonie (di, woe) Juf Anouk (ma, do, vrij) 

6 Juf Sanne Juf Imara (vrij) 

7 Juf Imara* (di, woe do)  

8 Juf Ingrid* (ma, di, woe, vrij)  

 

*Op dinsdag en woensdag zijn de groepen 7 en 8 gesplitst. Op de andere dagen 

vormen ze een combi met één van de leerkrachten. 
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Een gymdocent vanuit de werkdrukgelden 
 

De scholen hebben vanuit het Rijk geld gekregen om de werkdruk te verlagen. Op 

onze school is er onder andere voor gekozen om hiervoor een docent gymnastiek 

in te huren die aan de groepen 3 t/m 8 twee keer per week gymles geeft in de 

gymzaal bij de school. We hebben hiervoor een jonge, enthousiaste collega 

gevonden: Brandon de Fretes.  

 

Afwijkende schooltijden op maandag voor groep 6 en op 

donderdag voor groep 7/8 door gymlessen 
 

Meester Brandon gaat deze lessen verzorgen op maandag- en donderdagmorgen. 

Om deze 5 lessen in één ochtend te kunnen geven, moeten de gymlessen starten 

om 8.15 uur. Dit betekent dat er 2 groepen zijn die afwijkende schooltijden 

hebben: 

 Groep 6 start op maandag om 8.15 uur in de gymzaal. Groep 6 is dan ’s 

middags een kwartier eerder uit om 15.00 uur. 

 Groep 7/8 start op donderdag om 8.15 uur in de gymzaal. Groep 7/8 is dan 

’s middags een kwartier eerder uit om 15.00 uur. 

Het is de bedoeling dat meester Brandon om 8.15 uur met de gymles kan 

beginnen, dus de kinderen kunnen iets eerder komen om zich om te kleden. 

 

Voorbereidingen van de TSO in het nieuwe schooljaar 
 

Dit schooljaar zijn er voor de TSO, de overblijf, speciale afspraken gemaakt die 

te maken hadden met de sluiting van De Hermitage. Komend schooljaar zullen er 

andere afspraken gelden dan dit schooljaar en zal de TSO niet langer gratis 

aangeboden worden. Op dit moment zijn we in gesprek met de MR, het bestuur 

en KindeRdam hoe we in het komende schooljaar de TSO zullen organiseren en 

financieren. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.  
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Jaarkalender 2018-2019 

 
Snel na de zomervakantie ligt de nieuwe ABC-jaarkalender weer voor u klaar. 

Hierin vindt u alle belangrijke data en activiteiten. Ook relevante informatie 

kunt u alfabetisch terug vinden. 

 

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de vakanties en de vrije dagen. 

 

Maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018 Herfstvakantie 

Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019 Kerstvakantie 

Maandag 25-02-2019 t/m vrijdag 01-03-2019 Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 19-04-2019 Goede Vrijdag 

Maandag 22-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019 Meivakantie inclusief Pasen 

en Koningsdag 

Donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019 Hemelvaart 

Maandag 10-06-2019 Pinksteren 

Maandag 22-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019  Zomervakantie 

 

Maandag 17-09-2018 Roostervrij 

Dinsdag 18-09-2018 Studiedag 

Vrijdagmiddag 19-10-2018 Roostervrije middag 

Donderdag 13-12-2018 Studiedag 

Vrijdag 21-12-2018 Roostervrij 

Woensdag 13-02-2019 Studiedag 

Donderdag 21-02-2019 Studiedag 

Vrijdag 22-02-2019 Roostervrij 

Maandag 18-03-2019 Studiedag  

Woensdag 29-05-2019 Studiedag 

Dinsdag 11-06-2019 Studiedag 

Woensdag 12-06-2019 Roostervrij / calamiteitendag* 

Vrijdag 19-07-2019 Roostervrij 
*Als er gedurende het schooljaar een calamiteit is geweest waardoor lestijd is gemist, wordt 

deze roostervrije dag een schooldag. 
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Warmte in de school 

 
Na de vorige warme periode zijn er gesprekken geweest over de warmte in de 

school, onder andere met ouders. Naar aanleiding hiervan is er contact geweest 

met de afdeling Huisvesting van ons bestuur. Zij zijn geweest en hierover is het 

volgende te melden. 

 Na overleg met financiële zaken is ervoor gekozen om 4 airco’s aan te 

schaffen, zodat we (preventief) de 4 warmste lokalen koeler kunnen 

houden. Inmiddels zijn deze airco’s geleverd en kunnen ze direct ingezet 

worden. 

 De elektrische bediening van de bovenramen in de hallen zal zo snel 

mogelijk aangebracht worden, waardoor de bovenramen sneller en vaker 

geopend kunnen worden. 

 Wanneer de beglazing vervangen wordt (planning 2019) zal zoveel mogelijk 

rekening gehouden worden met eventuele klachten en wordt naar 

waarschijnlijkheid gekozen voor isolatieglas met een UV-coating. Hierdoor 

blijft een deel van de warmte buiten. 

 Op termijn zullen er zonnepanelen op het dak geplaatst worden, hetgeen 

de koelte in de school ten goede komt. 

 Mocht de dakbedekking vervangen moeten worden voordat de plaatsing 

van de zonnepanelen kan plaats vinden, dan zal ook de dakisolatie 

verbeterd worden. 

 

Veiligheid in de school en op het schoolplein 
 

Tijdens het bezoek van Huisvesting is meteen een ronde gedaan in en buiten de 

school, ook wat betreft de oplevering van het gebouw. Een aantal zaken is 

genoteerd om te worden opgepakt, maar de veiligheid is onder controle. 

Binnenkort zal er nog een extra ronde gemaakt worden over het schoolplein met 

een lid van de MR om nog de laatste aandachtspunten te bespreken. 
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Vervolg Schoolfotograaf 
 

Gisteren zijn de codes van de schoolfoto’s meegegeven aan de kinderen. Met 

behulp van deze codes kunt u zelf de foto’s bestellen die u wenst. Ook kunt u het 

combipakket voor 12,49 euro bestellen. Dit doet u als volgt: 

 

- U gaat naar de website www.nieuweschoolfoto.nl. 

- U vult de code in die op de kaart staat. 

- Dan kiest u bij bestellen niet het pakket, maar losse foto! 

- Wanneer u dan helemaal naar beneden scrold, komt u het combipakket 

tegen, waarbij ook de klassenfoto gratis zit. 

 

Verkeersregelaars  
 

De verkeersregelaars hebben dit schooljaar geholpen om met name voor de 

kinderen die door de sluiting van de Hermitage van verder weg kwamen de 

verkeersveiligheid te verhogen. Inmiddels is iedereen bekend met de 

verkeerssituaties. Hiervoor is ook aandacht tijdens de verkeerslessen. Zoals 

afgesproken zullen de verkeersregelaars hun ondersteuning beëindigen aan het 

einde van dit schooljaar. We willen hen hartelijk bedanken voor hun hulp en 

aanwezigheid. 

 

 

 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/

