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          24 december 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Sinds de vorige Flessenpost van 28 

november is er weer veel gebeurd.  

 

Gelukkig kon ons Sinterklaasfeest gewoon 

doorgaan op 3 december. 

Sint en Muziekpiet waren weer in de school 

voor alle kinderen.  

De groepen 5 t/m 8 hadden een 

fantastische dag met de surprises. 

De toch nog onverwachte schoolsluiting 

gooide alle Coronaproofplannen voor 

een mooi Kerstfeest in de war, maar 

met meedenken van de Kerstcommissie 

en het team hebben we op vrijdag 17 

december toch een leuke laatste 

schooldag gehad van 2022 met veel 

lekkers.  

Er was een fijne kerstsfeer in de 

school en in de klassen, zoals u op de 

foto’s in deze Flessenpost kunt zien. De 

kinderen zagen er prachtig uit! 

 

Nu is de school dicht. De kinderen zijn thuis. De officiële kerstvakantie begint. 

De afgelopen week hebben we een aantal kinderen op school opgevangen en we hopen dat 

ze zich goed vermaakt hebben. Er was immers geen onderwijs.  

Ondertussen zijn alle leerkrachten gewoon aan het werk geweest en hebben ze zich 

onder andere verder verdiept in het online lesgeven. Laten we hopen dat we alle 

kinderen vanaf maandag 10 januari 2022 weer mogen ontvangen in de school. We willen 

niets liever dan dat, maar we moeten met alles rekening houden op dit moment. Net als u 

wachten we met spanning de persconferentie van 3 januari 2022 weer af. 

Hoe dan ook zult u in de loop van de tweede week van de kerstvakantie weer een bericht 

van school ontvangen over de start, live of niet. 
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In deze Flessenpost wil ik u niet lastig vallen met allerlei Coronaperikelen, maar juist 

laten weten dat we 2021 toch fijn met uw kinderen hebben kunnen afsluiten door een 

Kerstkijkje in de school te geven. 

 

2022 gaat weer de boeken in als een bijzonder jaar. Iedereen heeft hard gewerkt en 

gaat nu hopelijk volop genieten van elkaar, van welverdiende rust en van alles wat wel 

kan. Zorg goed voor elkaar!  

Graag tot ziens in een liefdevol, gezond en saamhorig 2022! 

 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  

 

 

Op de laatste schooldag van dit schooljaar 

hebben de kleuters heerlijk geklommen en 

geklauterd in het speellokaal. 

Gymmeester Frans had daar een mooie 

Kerstomloopbaan klaargezet. 

In de klas is er nog heerlijk gebouwd en 

geknutseld voor Kerst, zoals u ziet. 

De kleuters en hun 

juffen Saskia, Ria, Loes 

en Caroline wensen u een 

heel fijne vakantie en 

gelukkig nieuwjaar ! 

 

 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 08 

 
 

3 
 

 

 

Na heerlijk gesmuld te hebben 

van al het lekkers is ook voor 

groep 3 de kerstvakantie 

begonnen. 

Juf Marjolein en groep 3 

wensen alle ouders en kinderen 

hele fijne dagen toe en veel 

geluk en gezondheid voor 2022. 

 

Groep 4 heeft er samen met 

juf Loes ook een feestje van 

gemaakt. Juf Loes, juf 

Kitty en meester Rutger 

wensen samen met de groep 

iedereen een fantastisch 

kerstfeest en een geweldig  

nieuwjaar! 

 

Groep 5 en hun juffen 

Jacqueline en Anouk wensen 

iedereen ondanks alles toch 

fijne feestdagen toe!🌲⭐ 

in goede gezondheid! 🍀 en 

ze hopen iedereen in 2022 

snel weer allemaal te 

zien!!😃 
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Groep 6, juf Miranda en 

meester Paul wensen u 

fijne dagen en veel 

gezondheid en geluk voor 

het komende jaar. 
 

 

 
 
 

 

Groep 7 en juf Anita 

wensen iedereen hele 

prettige feestdagen en 

een fantastisch 

nieuwjaar! 
 

 

Groep 8 en juf Bianca 

wensen Iedereen een hele 

fijne vakantie!!!  

Fijne dagen en een 

spetterend, gezond en 

leerzaam 2022 gewenst! 

 

 



FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 08 

 
 

5 
 

 

Agenda komende periode:  

Let op de blauwe regels, deze data staan niet of anders in de jaarkalender. 

 
Maandag 10 januari 2022 Eerste schooldag na de kerstvakantie en van 

2022. 

Woensdag 26 januari 2022 Start Nationale Voorleesdagen 

t/m zondag 6 februari 2022 

Vrijdag 11 februari 2022 Studiedag, de leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 18 februari 2022 De ontwikkelingsmap voor groep 2 t/m 8 gaat 

mee naar huis. 

Dinsdag 22 februari 2022 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 en 

adviesgesprekken groep 8 (middag en avond) 

Maandag 28 februari 2022 

t/m vrijdag 04 maart 2022 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 07 maart 2022 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie 

 

 
Ook juf Joyce, juf Diana, meester Anton en meester Awish  

wensen u heel fijne dagen toe  

en alle goeds in 2022. 

Graag tot in het nieuwe jaar! 

 

 


