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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Hopelijk heeft u met uw kind(eren) 

genoten van een fijne vakantie en was iedereen weer uitgerust voor de start van 

2018-2019. Als het goed is, heeft u onze nieuwe ABC-kalender ontvangen, samen 

met de omgangs- en gedragsregels van dit schooljaar. 

 

De leerkrachten hebben in de laatste vakantieweek alles voorbereid voor de 

kinderen. Tijdens de studieochtend op de laatste vrijdag van de vakantie hebben 

we nog even terug gekeken naar het vorige schooljaar.  

We zijn blij en tevreden met de samenwerking die we met elkaar hebben 

opgebouwd. Verder zijn we trots op de prettige, veilige sfeer en de rust in de 

school. Een goede basis om vast te houden en verder te verstevigen. 

 

We willen komend schooljaar graag de samenwerking met u als 

ouder(s)/verzorger(s) versterken via de contacten met de ouders in de 

Ouderraad en Medezeggenschapsraad.  

In de Medezeggenschapsraad werken al constructief twee leerkrachten samen 

met twee ouders. Graag willen ook twee leerkrachten aansluiten bij het overleg 

van de Ouderraad om zo de lijnen kort te houden.  

Alle leden van de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en het team zullen op 

dinsdagavond 19 september gezamenlijk een workshop volgen over communicatie 

ter ondersteuning van dit proces. Verdere suggesties van uw kant zijn van harte 

welkom. 

 

Voor mij als fulltime directeur is het een fantastische uitdaging om hier elke dag 

mijn schouders onder te zetten.  

 

We gaan weer voor goed onderwijs aan uw kind(eren) en wensen u een fijn 

schooljaar op onze school.  

 

Namens het team van obs De Catamaran, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

We beginnen in september meteen met het feest “Schollevaar 40 jaar” in de 

wijk. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie via de mail. 
 

Eerste schoolweek Luizencontrole 

Eerste flessenpost van het schooljaar 

Woensdag 12-09-2018 Stakingsdag ???? * 

Donderdag 13-09-2018 Kennismakingsgesprekken (middag / avond) ** 

Maandag 17-09-2018 Roostervrije dag voor de kinderen 

Dinsdag 18-09-2018 Studiedag voor het team: alle kinderen zijn vrij 

Workshop “communicatie” met OR/MR/team van 

20.00 uur tot 22.00 uur op school 

Woensdag 26-09-2018 Schollevaar 40 jaar: feest op het schoolplein van 

13.00 uur tot 16.00 uur / samenwerking  

Kindcentrum De Cormorant. 

Vrijdag 28-09-2018 Schollevaar 40 jaar: sponsorloop samen met Het 

Baken / opbrengst voor ons schoolplein 

Zaterdag 29-09-2018 Schollevaar 40 jaar: Feestmarkt van 10.00 uur tot 

15.00 uur / samenwerking Kindcentrum De 

Cormorant 

Woensdag 03-10-2018 Begin Kinderboekenweek “Vriendschap” 

Donderdag 04-10-2018 Dierendag 

Vrijdag 05-10-2018 Dag van de Leerkracht 

Vrijdag 12-10-2018 Finale Voorleeswedstrijd 

Einde kinderboekenweek 

Vrijdagmiddag  

19-10-2018 

Kinderen zijn ’s middags vrij 

Maandag 22-10-2018 

t/m vrijdag 26-10-2018 

Herfstvakantie 
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** Aanmelden voor de kennismakingsgesprekken op donderdag 13 

september 2019 

 
Op vrijdag 31 augustus krijgt uw kind een brief mee naar huis met informatie 

over de kennismakingsgesprekken. U kunt dan aangeven wanneer u naar school 

kunt komen voor het gesprek. Tijdens het gesprek is het de bedoeling dat wij 

van u als ouder(s)/verzorger(s) informatie krijgen over uw kind: wat vindt u 

belangrijk dat wij over uw kind weten? Dit kunnen wij dan weer meenemen in ons 

onderwijs. Graag ontvangen we de ingevulde brieven uiterlijk woensdag 5 

september weer retour. Als er sprake is van meerdere gesprekken binnen een 

gezin proberen de leerkrachten deze tijden op elkaar af te stemmen. De 

dag/tijd van de afspraak komt dan op vrijdag 7 september weer naar u terug via 

uw kind. We vinden het belangrijk om met alle ouder(s)/verzorger(s) over hun 

kind(eren) te praten. Het is bewezen dat samenwerking tussen school en thuis de 

ontwikkeling van kinderen positief beïnvloedt. 

 

(Nieuwe) leerlingen aanmelden voor de TSO (KindeRdam) 

 
Dit schooljaar 2018-2019 zijn er voor de TSO, de overblijf, speciale afspraken 

gemaakt samen met KindeRdam. De TSO wordt niet langer gratis aangeboden. 

Einde van het vorige schooljaar heeft u hierover uitgebreid informatie 

ontvangen. Als u gebruik wilt maken van de TSO/overblijf kunt u hiervoor een 

abonnement nemen bij KindeRdam. U kunt hiervoor kiezen uit een aantal 

mogelijkheden (jaarabonnement, maandabonnement, strippenkaart). Let u erop 

dat u dit op tijd regelt, zeker voor 1 september als u structureel gebruik van de 

TSO wilt maken tegen het voordelige tarief. De informatie is terug te vinden op 

onze website.  

Op dit moment bezoeken nog veel kinderen de TSO die niet aangemeld zijn bij 

KindeRdam. Vanaf 1 september kan dit niet meer en zal er met u contact 

opgenomen worden door KindeRdam als uw kind niet vooraf aangemeld is. 

Voor de aanmelding bij KindeRdam gaat u naar www.kinderdam.nl. Daarna kiest u 

voor aanmelden > tussenschoolse opvang > Speelwijs IKC Cormorant. Dan komt u 

bij De Catamaran en kunt u uw gegevens invullen. 

 

http://www.kinderdam.nl/
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Voor nieuwe leerlingen hebben we na overleg de afspraken aangepast: nieuwe 

leerlingen die structureel gaan overblijven kunnen gebruik maken van het tarief 

van een jaarabonnement. Dit gaat om administratieve redenen in op de eerste 

dag van de maand dat een kind 4 jaar wordt en de kosten zullen naar gelang het 

aantal maanden berekend worden. Voor een nieuwe leerling ouder dan 4 jaar gaat 

dit in op de eerste dag van de maand dat een kind instroomt. 

Ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen zullen hier nog apart informatie 

over ontvangen. 

 

*Estafettestaking Zuid-Holland op woensdag 12 september 2018 
 

We zijn op dit moment aan het inventariseren of de leerkrachten op onze school 

en binnen ons bestuur meedoen aan de onderwijsstaking van 12 september. Op 

basis daarvan kunnen we bekijken of we de school op die dag geheel of 

gedeeltelijk open kunnen houden. Wij laten u zo snel mogelijk weten wat dat voor 

u en uw kinderen betekent. Houdt u er rekening mee dat het onderwijs die dag 

aan uw kind(eren) mogelijk niet doorgaat. 

 

Afwijkende schooltijden op maandag voor groep 6 en op 

donderdag voor groep 7/8 door gymlessen 
 

Meester Brandon gaat de gymlessen 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. 

 

Gymkleding 

 
In verband met de hygiëne en veiligheid is het in alle groepen verplicht dat uw 

kind gymschoenen draagt. Bij de kleuters blijven deze op school. De 

gymschoenen mogen geen buitenschoenen zijn en hebben bij voorkeur een witte 

zool. In verband met de veiligheid adviseren wij sieraden thuis te laten. Geen 

gymkleding betekent helaas niet meedoen.  

Als uw kind niet aan de gymles kan/mag deelnemen, is het noodzakelijk dat u een 

briefje meegeeft of even belt naar school. 
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Bouw! Tutorlezen op obs De Catamaran 
 

Sinds eind mei 2018 gebruiken wij op school het computergestuurde programma 

Bouw!. Het programma is speciaal bedoeld om kinderen met een verhoogd risico 

op leesproblemen hulp te bieden. Sommige scholen beginnen met Bouw! bij 

kinderen in groep 2. Wij hebben er op de Catamaran voor gekozen om al in groep 

1 te starten.  

Voor welke kinderen is Bouw! geschikt?  

 Kinderen met dyslexie in de familie.  

 Kinderen met een vertraagde spraak-taalontwikkeling.  

 Kinderen met meertaligheid.  

 Kinderen uit groep 1 en 2 die moeite hebben met de leesvoorwaarden.  

Tutoren 

Drie keer per week werken de kinderen bij ons met het programma. Juf Diana 

start het programma op en zet de laptops klaar in de hal. Zij gaat zelf aan de 

slag met kinderen en in de hal starten ouders met hun eigen kind met de 

eerstvolgende les.   

De tutoren (de ouders) werken zelfstandig met het programma en lezen de 

instructie voor. De kinderen kunnen zelf met behulp van de muis het programma 

op de laptop doorlopen. De toetsen worden altijd door juf Diana afgenomen. 

Voordelen voor de individuele zorg 

De leerstof wordt heel aantrekkelijk aangeboden. Het programma heeft een 

vaste werkwijze. De resultaten worden goed en inzichtelijk bijgehouden. 

Kinderen kunnen pas verder met het volgende blok als de stof beheerst wordt.  

Hulp door ouders op school 

Voor een extra stevige basis en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

vinden wij het heel belangrijk als ouders betrokken zijn als tutor bij Bouw!. Dit 

betekent dat wij de ouders vragen om hun kind zoveel mogelijk op school te 

helpen. Wij vragen de ouders dan ook om minstens 1 keer per week gedurende 

ongeveer 10 minuten met hun kind een les op de laptop te maken.  

De ouders van kinderen die Bouw! volgen en ons willen helpen, kunnen zich 

aanmelden bij de leerkracht.  

Vragen 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met juf Diana en juf Joyce. 

 


