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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het gaat een warme week te worden. In de school doen we het dan ook rustig aan met
de kinderen. Er is meer tijd om even wat te drinken. De bidons zijn steeds goed gevuld
met water. Het is belangrijk dat de kinderen goed ingesmeerd worden als ze naar school
komen. We zullen buiten zoveel mogelijk de schaduw opzoeken en eventueel kiezen voor
een rustige ontspanningsactiviteit in de school. Bij de kleuters wordt het buiten spelen
naar voren geschoven naar het koelere gedeelte van de dag. Uiteraard staat alles goed
open tegen elkaar en zijn de schermen naar beneden. In de warmste lokalen staan
airco’s. Mocht u er nog één voor ons in bruikleen hebben, dan is die van harte welkom!
Afgelopen maandag zijn de kinderen binnen gaan gymen. Op het basketbalveld lag teveel
glas, waardoor gymen daar onverantwoordelijk was. Op het grasveld lag teveel poep,
waardoor dat ook geen goed alternatief was. Hierover is meteen contact gezocht met de
Gemeente en met Handhaving.
Als het zo warm is, is het onverstandig om in de volle zon buiten te gymen. Afgelopen
maandag was het in de gymzaal ook koeler dan buiten. Meester Frans zal bij deze
temperaturen binnen de gymlessen geven. De ramen staan allemaal open en er zijn
rustige activiteiten.
In deze Flessenpost leest u meer informatie over de komende periode, is er nieuws
vanuit de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad en krijgt u het laatste nieuws over
personeel.

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran

1

FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 19

Agenda komende periode:
Dinsdag 7 juli 2020
Dinsdag 14 juli 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Wenmoment voor alle leerlingen in hun nieuwe
groep. Groep 8 is deze dag vrij.
Speciale dag voor het afscheid van groep 8
Laatste schooldag. Rapportage in ontwikkelingsmap
gaat mee naar huis
Zomervakantie tot maandag 31 augustus 2020

BIBLIOTHEEKBOEKEN RETOUR
Nog niet alle bibliotheekboeken zijn retour. Wilt u deze aan uw kind(eren) mee geven
naar school? Alles kan dan weer gecontroleerd worden. Hartelijk dank!

PERSONEEL
Helaas is juf Ria van groep 1C en 1-2A nog ziek. Gisteren is ze even op school geweest.
Het was fijn dat ze de kinderen weer heeft gezien en de kinderen vonden het leuk om
haar weer te zien. Af en toe zal ze op school zijn, maar ze zal haar werkzaamheden
voorlopig rustig buiten de groep opbouwen.
Deze week is het helaas niet gelukt om op donderdag vervanging te regelen voor groep
1-2A. Volgende week is dit wel gelukt. De betreffende ouders vangen hier apart bericht
over.
Inmiddels zijn er diverse sollicitatiegesprekken gevoerd gezien de vacatureruimte die is
ontstaan door het aankomende vertrek van juf Ingrid. We hebben goede hoop op een
nieuwe en ervaren collega voor onze school.
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de groepsbezetting van het nieuwe
schooljaar. Deze is nog niet rond. Zodra het verantwoord is, zullen we deze informatie
met u delen.
Hiernaast heeft het team nog diverse studiemomenten na schooltijd o.a. over de nieuwe
rekenmethode, het nieuwe observatiesysteem van de kleuters en hebben we de vierde
bijeenkomst over de eindfase van onze goede les. We blijven ons professionaliseren.
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SCHOOLTIJDEN OUDERRAADPLEGING
Alle gezinnen hebben inmiddels de ouderraadpleging ontvangen. Dit brengt veel teweeg.
Door deze ouderraadpleging hopen we een beeld krijgen van hoe alle ouders denken over
de schooltijden. We vertrouwen erop dat ieder gezin eigen afwegingen hierin maakt,
zodat de raadpleging een betrouwbare weergave is.
 De uiterste inleverdatum is maandag 29 juni 2020 13.15 uur.
 Elke gezinssituatie is anders en dit is bepalend voor eventuele kosten van de
NSO. KindeRdam is voor advies en ondersteuning op school aanwezig op
donderdag 25 juni van 9 uur tot half 2. U kunt dan met uw eigen vragen terecht
bij Amanda Lamers. Zij is ook bereikbaar via a.meeusen@kinderdam.nl en heeft
een directe lijn met de klantenservice van KindeRdam als dit nodig is. U kunt met
haar ook een aparte afspraak maken.
 Streven is om in de week van 29 juni uitsluitsel te geven over de schooltijden.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: rectificatie
In de vorige Flessenpost is bekend gemaakt dat Sylvia de Rooij met ingang van het
nieuwe schooljaar 2020-2021 onderdeel gaat uitmaken van de oudergeleding van de MR.
Haar naam was echter niet correct, dit moet zijn Sylvia van Rooij.
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad van obs De Catamaran
Uiteraard willen we Hesley Wijnaldum heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor
de school in de oudergeleding van de MR. Hij heeft steeds op integere wijze
meegedacht over het beleid van onze school, waarbij hij in staat was om onderwerpen
vanuit verschillende perspectieven te bekijken en kritische vragen te stellen binnen een
respectvolle samenwerking.
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INFORMATIE VANUIT DE OUDERRAAD
Ouderbijdrage van dit schooljaar en volgend schooljaar voor groep 1 t/m 7
In de vorige Flessenpost is hierover al een en ander geschreven. In de bijlage vindt u
alle informatie hierover nog een keer op de goede manier op een rij gezet.
Ouderbijdrage van dit schooljaar voor groep 8
De ouders van groep 8 ontvangen hierover binnenkort een brief. Dit betreft een
bijzondere situatie aangezien het kamp voor groep 8 niet door is gegaan, maar er wel
een leuke dag georganiseerd wordt, speciaal voor groep 8.
Verder is de Ouderraad aan het kijken of er nog een leuke activiteit kan komen voor de
groepen 1 t/m 7 in de komende weken.
Alternatieve avond-4-daagse
Via ouders werden we getipt over een avond-4-daagse in deze Coronatijd.
Een ontzettend leuk alternatief, waar u langere tijd over kunt doen.
Bekijk hiervoor deze link:

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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