
 FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2021/2022 nr. 12 

 
 

1 
 

          20 februari 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een stormachtig weekend! Hopelijk heeft u alles schadeloos kunnen doorstaan. 

Nog maar 1 schoolweek te gaan voor de voorjaarsvakantie. Afgelopen week zijn de 

ontwikkelingsmappen voor de groepen 2 t/m 8 mee naar huis gegaan. De schriftelijke 

rapportage hierin is een voortgangsverslag over hoe het met uw kind(eren) gaat op 

school.  

Het gesprek hierbij is natuurlijk erg belangrijk. In deze week ontvangen we u gelukkig 

weer live in de school voor een gesprek over de voortgang van uw kind(eren). Als het 

goed is heeft u via Parro hiervoor een afspraak kunnen maken. 

Fijn als u nog een mondkapje wilt dragen en de anderhalve meter in acht wilt nemen. De 

gesprekken duren in principe 10 minuten en er is wat extra tijd ingepland voor de 

wisseling van de ouders, zodat u elkaar niet allemaal tegelijkertijd tegen komt in de 

school. U kunt naar binnen via de ingang aan de parkeerplaatsen en de school verlaten via 

de deuren aan het schoolplein. 

 

Waarschijnlijk bent u ook benieuwd naar de verdere versoepelingen in de school. Op 

advies van het crisisteam van BLICK blijft alles tot de voorjaarsvakantie zoals het was. 

De komende week gaan we over de versoepelingen in overleg met het team en de 

Medezeggenschapsraad. Ook is er contact met Het Baken voor verdere afstemming. 

Zodra er meer duidelijkheid is, zal ik u verder informeren hierover. 

 

In deze Flessenpost maakt u kennis met een aantal externe personen die aan onze 

school zijn verbonden. Ze stellen zich aan u voor en vertellen wat zij voor u en de 

kinderen kunnen betekenen vanuit het CJG en “het Kinderlab on tour”. Ook is er nog een 

bericht over het ruilen van de biebboeken en de Bibliotheek op school. 

 

Mocht het wederom zo’n stormachtig en slecht weer zijn, dan kunnen de kleuters bij de 

ingang bij de containers naar binnen en de andere kinderen zelfstandig naar binnen 

komen door de open deuren van hun eigen ingang. We bekijken op het moment zelf of dit 

nodig is. Niets is immers zo onvoorspelbaar als het weer! 

 

Veel leesplezier! 

 

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. 

 
  

Week van maandag 21 

februari 2022 

Oudergesprekken groep 2 t/m 7 (uitnodiging om 

in te schrijven komt eerder via Parro op dinsdag 

15 februari 15.00 uur). 

Maandag 28 februari 2022 

t/m vrijdag 04 maart 2022 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Maandag 07 maart 2022 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie 

 

 

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL – nog een keertje boeken ruilen 

voor de vakantie en hulp gevraagd! 
 

De afgelopen 2 weken hebben alle kinderen weer een boek kunnen lenen uit de 

Bibliotheek op school. Als uw kind nog een keer een boek wil ruilen voor de 

voorjaarsvakantie, dan kan dat op woensdag 23 februari. Geeft u dan het boek weer in 

het oranje tasje mee naar school? 

Verder zoeken we nog een extra hulpouder voor de Bibliotheek op school. Wilt u er meer 

over weten? Laat het mij weten, dan breng ik u met de juiste personen in contact. 

 
Aangenaam kennismaken : Merel Monshouwer van het CJG 
 
Het CJG op school – Centrum voor Jeugd- en Gezondheid 
 
CJG-contactpersoon op school 
Even voorstellen: Mijn naam is Merel Monshouwer en ik ben één van de jeugd- en 
gezinscoaches van het CJG. Bij mij kunt u terecht met al uw vragen over het 
opvoeden en opgroeien van uw kind. Ik zorg ervoor dat u een antwoord krijgt 
waarmee u verder kan! U kunt mij bereiken op 0643265052 en 
m.monshouwer@cjgcapelleaandenijssel.nl .  
Ook kunt u via de intern begeleider, Joyce Nonnekes, een afspraak met mij 
inplannen. Klein en simpel of groot en complex, ik denk graag met al uw vragen 
mee.  

mailto:m.monshouwer@cjgcapelleaandenijssel.nl
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Samenwerking CJG en school 
U kunt zelf contact opnemen met de CJG-contactpersoon. De school kan ook, in overleg met u, het 
CJG inschakelen. De contactpersoon sluit dan aan bij een overleg genoemd SOT (School 
OndersteuningsTeam) om samen met u en de school te bespreken op welke wijze het CJG  u en uw 
kind het beste kan ondersteunen.  
 
Het CJG vindt een goede samenwerking met u en de school belangrijk. Als er thuis of bij uw kind iets 
speelt dan is het fijn als daar ook op school aandacht voor is. De medewerkers van het CJG zijn 
onafhankelijk van de school. Zij registreren in een eigen systeem. Als zij overleggen met school is dat 
altijd met uw toestemming. 
 
 

 
 
Contactgegevens CJG 
Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel  
De Linie 8 2905 AX Capelle aan den IJssel 

T 010 24 23 200 

info@cjgcapelle.nl  
www.cjgcapelle.nl  
 
Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram! 
Meld u aan voor onze digitale oudernieuwsbrief! 

 

 

‘KinderLab on tour’ 
 
‘KinderLab on tour’ is een samenwerking tussen KinderLab Schollevaar, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de 
kinderbuurtcoach (SWC).  Een keer in de maand trekken we erop uit om na schooltijd op een laagdrempelige 
manier contact te maken met (groot)ouders en kinderen uit de wijk.  
 
Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade willen we graag met jullie in gesprek gaan en/ of 
samen spelen. Op deze manier hopen we meer verbinding te creëren en samen te werken aan een veilige, 
vreedzame wijk. Je vindt ons op of rondom het speelplein van de school.    
 
Maandag 21 februari vanaf 13 uur: Het Baken en De Catamaran, Maria Daneelserf 16-22  
Mogelijk dat deze activiteit verplaatst wordt in verband met de weeromstandigheden. 
Maandag 21 maart vanaf 13.15 uur: De Contrabas, Gong 3 
Maandag 11 april vanaf 13.45 uur: Sjalomschool, Hermitage 44-46 
 
 
 
 

mailto:info@cjgcapelle.nl
http://www.cjgcapelle.nl/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/nieuwsbrief/
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Wie zijn wij ??  
 

 Kinderbuurtcoach - Josca van Herk  

Hoi! Ik ben Josca, de nieuwe kinderbuurtcoach van Schollevaar. Ik ben 37 jaar, moeder van een dochter van 13 
en mentor van een jongen van 26. In mijn vrije tijd houd ik van sporten (boksen, hiken), spelletjes spelen (en 
winnen!) en gezellig samenzijn met vrienden en familie. Mijn lievelingskleur is rood en ik eet het liefst elke dag 
patat (niet gezond, maar zó lekker).  
 
Als kinderbuurtcoach draag ik zorg voor de belangen van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar. Samen met 
buurtbewoners en andere professionals kijk ik naar wat er nodig is om een zo prettig en veilig mogelijk 
leefklimaat te creëren voor alle kinderen in de wijk. Je zal mij daarom tegen kunnen komen op school, het Huis 
van de wijk, het KinderLab, maar ook bijvoorbeeld in de speeltuin of op het trapveldje.  
 
Heb jij ideeën over hoe de wijk een fijne, veilige en gezelligere plek kan worden, maak je je zorgen of wil je 
gewoon even lekker kletsen of spelen, benader mij dan gerust.  
Mocht je meer willen weten over mij en wat ik doe? Kijk dan eens op mijn Insta-account: @joscawelzijncapelle 
of stuur een mail naar kinderbuurtcoaches@welzijncapelle.nu 
 
 

 Sociaal werker – Bart 

Hallo! Mijn naam is Bart en ik ben nieuw in de functie sociaal werker op het KinderLab Schollevaar.  
Ik ben 41 jaar, geboren in de wijk Oostgaarde en daar woon ik nu nog steeds met veel plezier. 
In mijn vrije tijd houd ik vooral van creatief bezig zijn met verf (lekker kliederen) met mijn 2 jongens van 6 en 9 
jaar oud. Daarnaast houd ik ook van het kijken naar animatiefilms, waarvan Kung Fu Panda mijn lievelingsfilm 
is. 
 
Samen met mijn collega’s Cheyenne en Lisa zorgen wij binnen het KinderLab voor een gevarieerd aanbod van 
leuke en leerzame activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en ouders uit de wijk Schollevaar.  
Ben jij benieuwd wie wij zijn en wat er allemaal te doen is, kijk dan snel op onze website Welzijn Capelle 
KinderLabs (op-shop.nl) en schrijf je in voor één van onze activiteiten. 
 

 Jeugd en gezinscoach – Hilda (zie volgende bladzijde) 

mailto:kinderbuurtcoaches@welzijncapelle.nu
https://welzijncapelle-kinderlabs.op-shop.nl/ingang/schollevaar/
https://welzijncapelle-kinderlabs.op-shop.nl/ingang/schollevaar/
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Mijn naam is Hilda van Gent en voor sommigen misschien niet onbekend. Ik werk al geruime tijd bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin in Capelle aan den IJssel en ben als Jeugd- en Gezinscoach actief in de wijk 
Schollevaar. Mijn insteek is om opvoeden en alles wat daaromheen speelt, zo laagdrempelig en bespreekbaar 
mogelijk te maken. 
 
Want opvoeden is een behoorlijke klus en gaat niet altijd even gemakkelijk. Daar kan ik uit ervaring over 
meepraten met twee energieke, enthousiaste en ondernemende jongens van 6 en 10 jaar. 
 
Daarom nodig ik je van harte uit en wees welkom. In gesprek met een bakkie koffie, thee of limonade! Wat 
houdt jou bezig in de opvoeding? Wat zijn je vragen, wat zijn je tips? Want samen kom je verder. 
Ook kun je altijd contact opnemen met het CJG via ons algemeen telefoonnummer 010-2423200. Of volg ons 
op Facebook en Instagram. 
 
 

 

 

 

 


