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          5 juli 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het einde van het schooljaar komt eraan. Ongelooflijk hoe snel het gaat! 

Deze 2 weken staan er nog veel leuke dingen op het programma, zeker nu er weer wat 

meer mag. Kijkt u hiervoor goed in de agenda op de volgende pagina. Dit zijn recente 

data en kunnen dus iets afwijken van de data en activiteiten die op de schoolkalender 

van dit schooljaar staan.  

 

Vorige week is er weer een vergadering geweest van de Medezeggenschapsraad, 

waarover u meer kunt lezen. Ook kijken we over de zomervakantie heen voor de 

groepsbezetting en jaarplanning van vakanties, studiedagen en leerlingvrije dagen van 

het nieuwe schooljaar. 

 

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, gaan we op De Catamaran de Brede 

School Netwerk-activiteiten zelf organiseren voor onze leerlingen (na schooltijd). Er is 

nog plaats voor de kleuters en de nieuwe groep 5-6 op de eerste activiteiten na de 

zomervakantie. U vindt een herinnering in deze Flessenpost. 

 

Er is vakantienieuws vanuit de Bibliotheek Op School. Ook vragen onze biebouders of u 

thuis wilt kijken of er nog oranje biebtassen zijn en/of bibliotheekboeken van school. 

Wilt u deze dan zo snel mogelijk mee naar school geven? Dan kan ieder kind weer een 

gevulde oranje biebtas mee naar huis nemen voor de zomervakantie. 

 

Tenslotte wil ik u heel erg bedanken voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. 

Uiteindelijk had onze school de meeste respons van ouders, namelijk 59%, van alle 

BLICK-scholen. Echt super! We hebben hiermee een prijs vanuit het bestuur gewonnen: 

elke groep mag voor een bedrag van 25 euro boeken kopen. Dat gaan we natuurlijk snel in 

het nieuwe schooljaar doen. Natuurlijk zijn we blij met deze prijs, maar we zijn vooral 

trots op uw enorme respons. Hartelijk dank hiervoor! 

 

Er komt vast nog een Flessenpost dit schooljaar, maar voor nu alvast veel leesplezier ! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 
Maandag 5 juli 2021 Met de bus naar Bungelland voor de groepen 1 

t/m 5. 

Donderdag 8 juli 2021 Met de groepen 6-7-8 naar 39 Jumpstreet. 

Vrijdag 9 juli 2021 Feestdag op school met Feestgym, workshops en 

een springkussen. 

Dinsdag 13 juli 2021 Kijken in de nieuwe groep voor groep 2 t/m 7. 

 Groep 8 heeft gewoon school. 

’s Avonds musical groep 8 live op hun 

afscheidsavond. 

Donderdag 15 juli 2021 Onthullen van de stenen ster van groep 8 bij de 

voordeur aan de kant van de parkeerplaatsen. 

Uitzwaaien van groep 8 door de hele school. 

Vrijdag 16 juli 2021 Ontwikkelingsmap mee naar huis voor groep 2-7. 

Laatste schooldag van dit schooljaar. 

Groep 8 is al vrij. 

Maandag 19 juli 2021 t/m 

vrijdag 27 augustus 2021 

Zomervakantie 

Maandag 30 augustus 2021 Eerste schooldag van schooljaar 2021-2022! 

 

 

Uw vrijwillige bijdrage van 10 euro voor de alternatieve schoolreis van uw kind is van 

harte welkom (NL96INGB0005489365 ten name van de OR van obs De Catamaran). 

Voor groep 8 komt er nog een aparte brief. 

 

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

Op 29 juni is de MR weer live bij elkaar geweest. Een groot deel van het overleg is de 

directeur aanwezig geweest. De notulen van het vorige overleg van 18 mei 2021 zijn 

besproken en goed gekeurd. Deze kunt u vinden op de site van de school. 

 

Onderwijsresultaten  

Er is op 29 juni onder andere gesproken over de trendanalyse na de eind-CITO-toetsen.  

In de vorige Flessenpost hebben we aangegeven dat we tevreden zijn over de uitstroom 

van onze groep 8. Schoolbreed is de conclusie dat er niet of nauwelijks 

onderwijsachterstanden zijn gebleken in deze fase van dit bijzondere schooljaar.  
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Ook BLICK-breed is dit dezelfde conclusie. Gezegd mag worden dat onze school binnen 

ons bestuur goede resultaten heeft laten zien. Hiervoor kreeg De Catamaran  

complimenten. 

 

Oudertevredenheid en leerlingtevredenheid 

Behalve onderwijsresultaten om trots op te zijn, bleken de uitkomsten van de 

leerlingtevredenheidspeiling en de oudertevredenheidspeiling ook heel positief. 

De gemiddelde score vanuit de leerlingen is een 8,6 en vanuit de ouders een 8,0. 

U kunt hierover meer lezen op de site van “Scholen op de kaart”. Als u zoekt naar onze 

school kunt u alle informatie vinden. We zijn hier ontzetten blij mee, maar toch worden 

deze peilingen in het nieuwe schooljaar nog nader geanalyseerd op zoek naar aandachts- 

en verbeterpunten. 

 

Voorbereidingen schooljaar 2021-2022 

Verder is er natuurlijk gesproken over de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. De  

financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs NPO worden vooral 

ingezet voor behoud van personeel voor 8 groepen in de school en 2 dagen gymlessen 

door een vakleerkrachten gymnastiek. We zullen het schooljaar starten met 2 

kleutergroepen. 

Verderop in deze Flessenpost leest u de uitwerking van: 

➢ de groepsbezetting in het nieuwe schooljaar (altijd onder voorbehoud); 

➢ de jaarplanning, inclusief de studiedagen en leerlingvrije dagen van de school; 

Tenslotte is ook het enorme lerarentekort in heel Nederland ter sprake gekomen en de 

zorgen die dit geeft op alle scholen. 

 

GROEPSBEZETTING schooljaar 2021-2022 

 
GROEP Leerkrachten  

1-2 A De Dolfijnen Juf Saskia Juf Marijke 

1-2 B De Zeepaardjes Juf Ria Juf Caroline 

3 Juf Marjolein  

4 Juf Kitty Juf Simone  

5 Juf Anouk  Juf Jacqueline 

6 Juf Miranda Juf Simone  

7 Juf Anita Juf Nadia  

8 Juf Sanne Juf Nadia 
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Komend schooljaar starten we met 2 kleutergroepen. De kinderen van groep 1-2 

C, de Zeesterren, die niet naar groep 3 gaan, worden verdeeld worden over groep 

1-2 A de Dolfijnen en 1-2 B de Zeepaardjes. De juffen kijken hier zorgvuldig 

naar. Hiermee komt het speellokaal weer beschikbaar voor gebruik.  

De andere leerjaren blijven in het huidige lokaal. 

De planning van de groepsbezetting is altijd onder voorbehoud. Zowel in aantallen 

leerlingen als in personeel opzicht kunnen veranderingen plaats vinden. 

 

In dit overzicht ontbreekt juf Imara. Zij heeft een nieuwe baan in Spijkenisse, 

dicht bij huis. We zullen haar missen als juf en collega, maar wensen haar 

natuurlijk heel veel plezier op haar nieuwe school. Ze boffen maar met zo’n juf! 

Mogelijk dat we juf Nienke nog terug gaan zien op onze school. Hierover zijn we 

nog in overleg. Zij blijft werkzaam bij BLICK. 
 

SCHOOLVAKANTIES & VRIJE DAGEN 2021-2022 

Vakanties Begin Eind 

   

Studiedag Maandag 27 september 

2021 

 

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021 

Studiedagen Woensdag 24 november 

2021 

Donderdag 25 november 

2021 

Leerlingvrije dag Vrijdag 24 december 

2021 

 

Kerstvakantie 25 december 2021 9 januari 2022 

Studiedag Vrijdag 11 februari 2022  

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 6 maart 2022 

Studiedag Dinsdag 22 maart 2022  

Paasmaandag 18 april 2022  

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022  

Dag na Hemelvaart 27 mei 2022  

Pinkstermaandag 6 juni 2022  

Leerlingvrije dag Dinsdag 21 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 
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Deze data staan ook allemaal in de nieuwe schoolkalender van obs De Catamaran 

die u weer ontvangt aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

• Koningsdag en Bevrijdingsdag 2022 vallen beide in de meivakantie.  

• Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart zijn geen wettelijke vrije 

feestdagen voor het onderwijs. BLICK op onderwijs heeft ervoor gekozen 

om de dag na Hemelvaart onderwijsvrij te geven. 

BSN-ACTIVITEITEN OP ONZE EIGEN SCHOOL 
 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er nog plek op de volgende workshops. 

De kleuters, groep 5 en 6 van volgend schooljaar hebben deze informatie mee 

naar huis gekregen en via de Parro ontvangen. U kunt de aanmeldformulieren nog 

inleveren bij de leerkracht / meester Anton. 
 

Groep Activiteit Dag Data Tijden 

1 en 2 
Teken Jip, 
schilder Nijntje Maandag 13 september 2021 13.30 - 14.30 uur 

  Maandag 20 september 2021 13.30 - 14.30 uur 

  Maandag 4 oktober 2021 13.30 - 14.30 uur 

 

Groep Activiteit Dag Data Tijden 

5 en 6 Kleurrijk Schaken Dinsdag 7 september 2021 13.30 - 15.00 uur 

  Dinsdag 14 september 2021 13.30 - 15.00 uur 

  Dinsdag 21 september 2021 13.30 - 15.00 uur 

  Dinsdag 28 september 2021 13.30 - 15.00 uur 

  Dinsdag 5 oktober 2021 13.30 - 15.00 uur 

  Dinsdag 12 oktober 2021 13.30 - 15.00 uur 

 

VAKANTIENIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
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VAKANTIENIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
Niet alleen op school, maar ook in de vakantie is het belangrijk om te blijven 

lezen. Na zes weken vrij te zijn geweest zakt het leesniveau van veel kinderen. 

Dat is zonde van al het harde werk van het afgelopen schooljaar. Gelukkig is dit 

makkelijk te voorkomen door te blijven lezen tijdens de vakantie! 

 

Met de gratis Online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en 

luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar is dit gratis. Óók als je geen lid 

bent van de bibliotheek. 

 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 

31 augustus. In de vakantie mag je 10 e-

books en 10 luisterboeken gratis lezen. 

 

Op deze pagina vind je duizenden boeken 

waaruit je kunt kiezen. Je kunt hier je 

gratis Boek ’n Trip account aanmaken. 

 

Wil je weten hoe de app eruitziet en 
werkt? Bekijk dan samen met je kind dit 

filmpje. 
 
 

 

Gratis lezen met Boek ’n Trip – stappenplan: 

Stap 1 Download de app van de Online Bibliotheek. 

Stap 2 Klik op ‘Naar inloggen’. 

- Ben je al lid van de bieb? Log dan in het je eigen pasnummer en wachtwoord. 

- Ben je geen lid van de bieb, maar wil je wel lekker lezen? Klik dan op ‘Maak 

gratis account aan’ en vul je gegevens in. Je account bestaat t/m 31 augustus, 

daarna verdwijnt het vanzelf. 

Stap 3  

Bekijk de catalogus of gebruik de zoekfunctie om een boek te zoeken waar je zin 

in hebt. Het icoon van de koptelefoon geeft aan dat het een luisterboek is, het 

icoon van de e-reader wijst op een e-book. 

Stap 4  

Klik een boek aan. Je ziet nu de samenvatting en trefwoorden. 

Soms kun je ook een voorbeeld bekijken of beluisteren. 

Lijkt dit boek je wat? Klik dan op ‘Lenen’. 

Het boek komt dan op jouw boekenplank te staan. Klik daar op het download 

symbool. 

Stap 5 Bekijk je boekenplank en lees/beluister je boek! 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip..html
https://reg.kb.nl/actie/aanmaken
https://www.youtube.com/watch?v=HnIrYMrZffQ
https://www.youtube.com/watch?v=HnIrYMrZffQ

