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          19 juni 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is weer een echt Hollands en wisselvallig weekend. Om naar school te gaan is het 

echter niet verkeerd als het een beetje koeler is. Het is bijna zomervakantie: nog 3 

weken te gaan!  

 

Afgelopen week is de laatste vergadering van dit schooljaar van de Medezeggenschaps-

raad geweest. Hier zijn veel belangrijke zaken besproken, zoals u in deze Flessenpost 

kunt lezen. 

Er zijn ook 3 nieuwe Ouderraadsleden die we kort aan u voorstellen. 

 

De bibliotheek op school zoekt voor het nieuwe schooljaar biebouders om te zorgen dat 

alle leerlingen 1 keer per 1 of 2 weken boeken kunnen ruilen voor thuis. Als er meer 

ouders zijn die het leuk vinden om de kinderen te helpen met het uitzoeken van een leuk 

boek dan kunnen we dit ook over meer ouders verdelen. We hopen op veel hulp. U kunt 

zich bij de directie opgeven. 

 

In de bijlage leest u een oproep voor ouders die in de GMR, de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van ons BLICK-bestuur willen plaats nemen. Hiervoor hoeft u 

niet in de MR van de school te zitten. U kunt tot 28 juni reageren. Alle informatie staat 

in de bijlage. 

 

Bij deze wil ik nog een andere oproep aan u doen: het lerarentekort is nog steeds een 

ernstig probleem, dat de komende jaren niet kleiner wordt. Op dit moment heeft 60% 

van de scholen de personele bezetting nog niet rond. Ook bij ons is dit nog niet gelukt. 

Mocht u of personen in uw omgeving geïnteresseerd zijn in werken in het onderwijs of 

hier meer over willen weten, neem dan contact met mij op. Ik ga graag in gesprek met 

liefhebbers van onderwijs. 

 

Tenslotte: denkt u nog aan de leerlingevrije dag as dinsdag 21 juni? Alle leerlingen zijn 

vrij. De Speelkeet is speciaal open van 10 tot 12 uur.  

 

Veel leesplezier gewenst! 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

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

 
Zondag 19 juni 2022 Vaderdag !! 

Dinsdag 21 juni 2022 Leerlingvrije dag: de kinderen zijn vrij! 

De speelkeet is open van 10 tot 12 uur. 

Woensdag 29 juni 2022 De laatste dag om boeken te ruilen in de 

bibliotheek op school. 

Dinsdag 5 juli 2022 De ontwikkelingsmap komt mee naar huis voor 

groep 2 t/m 7. 

Woensdag 6 juli 2022 Afscheidsavond van groep 8 

Donderdag 7 juli 2022 Een momentje kijken in de nieuwe klas van 

volgend schooljaar. Dit was eerst 5 juli. 

Donderdag 7 juli 2022 Uitzwaaien van groep 8 door de hele school om 

11 uur. 

Vrijdag 8 juli 2022 Laatste schooldag van het schooljaar! 

 

Maandag 11 juli 2022 t/m 

vrijdag 19 augustus 2022 

 

Fijne 

zomervakantie 

voor iedereen! 

 

 

Maandag 22 augustus 2022 Eerste schooldag na de zomervakantie 

 

NIEUWE LEDEN VOOR DE OUDERRAAD 
 

Er zijn 3 aanmeldingen voor de OR : 

➢ Antonella Dalmeijer, moeder van Giovanni van Nieuwenhuizen uit groep 1B; 

➢ Renate Scholsz, moeder van Logan groep 4 en Jaimy-Lynn groep 7; 

➢ Marloes de Vries, moeder van Fenna groep 3 en Sterre groep 1A. 

Dit betekent dat er geen verkiezingen nodig zijn. 

We kunnen nog een extra ouder gebruiken in de OR, dus mocht u nog interesse hebben, 

laat het dan weten. 

De nieuwe leden zijn uitgenodigd om op de laatste OR-vergadering van 29 juni rond half 

9 langs te komen voor een kennismaking. 

 

Hartelijk dank, nieuwe OR-leden. 

De OR en school kijken uit naar een fijne samenwerking! 
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NIEUWS UIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Op dinsdag 14 juni heeft de Medezeggenschapsraad haar laatste overleg van dit 

schooljaar gehad. De notulen van het vorige overleg d.d. 15 maart 2022 zijn 

goedgekeurd en kunt u vinden op de website van de school. 

Er is over diverse onderwerpen gesproken. 

 

De ontwikkelingsmap 

Op de jaarkalender staat dat de ontwikkelingsmap (vanaf groep 2) mee naar huis komt 

op de laatste schooldag. In de loop van het schooljaar is echter het ouderportaal 

gesloten en is er tussentijds geen informatie over hoe de toetsen gemaakt zijn. Daarom 

komt de ontwikkelingsmap niet op de laatste schooldag, maar op dinsdag 5 juli mee naar 

huis voor de groepen 2 t/m 7. Groep 8 krijgt de ontwikkelingsmap mee op donderdag 7 

juli, hun laatste schooldag.  

 

De contactmomenten met ouders 

De MR heeft kritisch gekeken naar de gesprekken die ingepland staan gedurende een 

schooljaar met ouders over de voortgang van hun kind. Zowel ouders als leerkrachten 

van de MR (en het team) hebben besloten het aantal contactmomenten uit te breiden. 

✓ In september is er in elke groep een informatieavond, waarop u kennis maakt met 

de leerkracht(en) van uw kind(eren) en u verteld wordt hoe het komende 

schooljaar zal verlopen. 

✓ In november zijn er oudergesprekken voor groep 2 t/m 8, waarbij u meer over uw 

kind kunt vertellen en de leerkrachten een tussentijdse terugkoppeling doen om u 

te laten weten hoe het met uw kind gaat op school. In november is er geen 

schriftelijke rapportage. 

✓ In februari is er een schriftelijke rapportage in de ontwikkelingsmap voor groep 

2 t/m 8. Voor de voorjaarsvakantie zijn de voortgangsgesprekken omtrent de 

ontwikkeling van uw kind(eren).  

✓ Op de een na laatste vrijdag krijgen alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 de 

ontwikkelingsmap weer mee naar huis met een schriftelijke rapportage. In deze 

periode zijn er geen voortgangsgesprekken, tenzij school een afspraak met u wil 

maken omtrent de voortgang van uw kind.  

✓ Uiteraard kunt u ook altijd, gedurende het hele schooljaar, een afspraak maken 

met de leerkracht(en) als u vragen heeft omtrent de voortgang en ontwikkeling 

van uw kind(eren).  

✓ Voor de 4-jarige kleuters die instromen worden kennismakings- en 

voortgangsgesprekken gepland afhankelijk van het moment dat de kleuter start 

op de basisschool. Voor groep 1 is er geen schriftelijk verslag. 
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Het nieuwe schooljaar 

Iedereen is benieuwd naar de bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar. Welke 

leerkracht komt in welke groep? De school is nog bezig met deze puzzel, het plaatje is 

nog niet compleet. Het enorme lerarentekort helpt hier niet bij. Zodra het verantwoord 

is om ouders verder te informeren, komt er een bericht vanuit de directie. 

 

 

DE AVOND-4-DAAGSE 2022 
 

Het was weer even wennen na zo’n lange periode, maar zo’n 35 leerlingen van onze school 

hebben dit jaar weer 4 avonden gelopen en in alle warmte vrijdagavond de medailles 

ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag heeft de Ouderraad voor een heerlijk ijsje gezorgd en op de laatste 

avond heeft Jolanda Vlot van de Ouderraad mede namens school iets lekkers te drinken 

geregeld, waarvoor dank.  

 

Petje af voor deze jonge lopers 

(en hun vaders/moeder/opa’s/oma’s) 

van obs De Catamaran. 
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DE SCHOOLFOTOGRAAF schooljaar 2021-2022  
 

Hopelijk zijn de schoolfoto’s naar uw zin. U heeft de inlogkaartjes ontvangen via uw 

kind(eren).  

Uiteraard worden alle foto’s u vrijblijvend aangeboden en bent u niets verplicht. Het 

voordeel van de digitale verwerking is, dat u zelf allerlei pakketten kunt samenstellen en 

dat de fotograaf u ook de keuze kan geven tussen diverse foto’s van uw kind. 

Mocht u foto’s willen bestellen en doet u dat vóór 26 juni dan heeft u geen 

verzendkosten. De foto’s worden dan op school geleverd en komen mee naar huis met uw 

kind(eren).  

Bij een bestelling vanaf 26 juni worden de foto’s thuis bezorgd en betaalt u 

verzendkosten. 

Mocht u over uw bestelling vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks met de 

schoolfotograaf Nils Eendenburg contact opnemen via info@schoolfotos.net . Nils is wel 

met vakantie in de zomervakantie. 
 
 

DE SPEELKEET open op dinsdag 21 juni van 10 tot 12 uur  
 

 

Opgeven bij: 

 
 
Josca van Herk 
Kinderbuurtcoach Schollevaar 
06-82679573 
Werkdagen: ma - di  - do – vr (tot 13:00) 
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