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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de laatste Flessenpost van dit schooljaar. Er staat nog veel te 
gebeuren in de laatste schoolweek en er is ook nog nieuws over het nieuwe schooljaar. U 
leest het allemaal in deze Flessenpost. Dit betreft onder andere huisvesting, personeel, 
de vrije dagen en vakanties van het komende schooljaar en de uitkomst van het bezoek 
van het audit-team omtrent onze onderwijskwaliteit. 
Op de volgende bladzijde staat ook nog informatie over de eindtijd van de laatste 
schooldag.

De kennismaking met de leerkrachten van het volgende schooljaar is afgelopen dinsdag 
leuk verlopen. Het was spannend voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. 
Zeker ook voor de nieuwe leerkrachten, juf Anita in groep 7 en juf Miranda in groep 6. 
Juf Saskia was op maandag al in groep 1-2A komen kijken. 

Helaas zijn nog niet alle bibliotheekboeken terug op school. Wilt u thuis nog eens 
kijken? In de laatste week worden er boeken uitgeleend aan groep 3 en 4 voor het 
Zomerlezen. Dit is om het lezen in de zomervakantie te bevorderen, zodat er geen 
terugval is in deze 6 weken. Ook de andere leerlingen kunnen als ze dit willen boeken 
lenen voor thuis in de zomervakantie. Een absolute aanrader is de Vakantiebiebapp.
We zijn nog steeds op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek op school. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij de directie.

Het team van obs De Catamaran wenst iedereen een welverdiende en ontspannen 
vakantie toe met gepaste afstand daar waar nodig, zodat we elkaar allemaal weer 
gezond terug zien op maandag 31 augustus. Geniet van de zon en van elkaar!

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran 

1



FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 21

Agenda komende periode: 

Dinsdag 14 juli 2020 Speciale dag met verrassingen voor het afscheid 
van groep 8

Woensdag 15 juli 2020 Workshops voor groep 3-8 georganiseerd door OR
 Dansen voor groep 3-4
 Mondkapjes maken voor groep 3-4
 Technisch lego voor groep 5-8

Popcorn voor groep 1-2 voor bij een filmmomentje
tijdens de laatste schooldagen van de OR.

Vrijdag 17 juli 2020 Laatste schooldag
De school neemt afscheid van groep 8.
Rapportage in ontwikkelingsmap gaat mee naar 
huis.
Zomervakantie tot maandag 31 augustus 2020

Eindtijd laatste schooldag

We zijn er vanuit gegaan, dat ook de laatste schooldag tot 13.15 uur duurt. Op de 
jaarkalender staat echter dat de kinderen op de laatste schooldag ’s middags vrij zijn. 
We merken dat enkele ouders hier rekening mee hebben gehouden in hun 
(vakantie)planning en hun kind om 11.45 uur willen ophalen. Mocht u dit willen, dan hoeft 
u hiervoor uiteraard geen verlof aan te vragen en kunt u dit doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind. Wij zorgen dan dat uw kind om 11.45 uur klaar staat. U kunt 
aanbellen bij de ingang aan de parkeerplaatsen. Als wij niets van u horen/lezen, komt uw
kind om 13.15 uur uit school.  
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VRIJE DAGEN EN VAKANTIES IN SCHOOLJAAR 2020-2021

Studiedag Maandag 21 september 2020
Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Studiedagen Woensdag 18 november 2020

Donderdag 19 november 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Studiedag Vrijdag 5 februari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Leerling-vrije dag Donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag Maandag 5 april 2021
Studiedag Dinsdag 6 april 2021
Koningsdag Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Leerling-vrije dag Woensdag 16 juni 2021
Zomervakantie Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

De studiedagen en leerling-vrije dagen vallen buiten de reguliere vakantiedagen en zijn 
daarom groen gemaakt. Deze dagen hebben de leerlingen geen school. 
Met bovenstaand jaarrooster worden 950 lesuren gegeven.

HUISVESTING & PERSONEEL

Afgelopen week is duidelijk geworden dat het bestuur van het Christelijk onderwijs  
Baken negatief heeft gereageerd op medegebruik van onze groep 7 in Het Baken. Ze 
willen hiervoor de formele weg bewandelen en in de loop van het schooljaar komt dit 
terug op de agenda van beide besturen en de gemeente. Dit maakt dat we intern naar 
een oplossing zijn gaan zoeken. De enige optie is om het speellokaal om te toveren in een
kleuterlokaal. We zijn meteen begonnen met de voorbereidingen. Zo wordt de 
verlichting aangepast en is er een nieuw, kantelbaar en verrijdbaar digibord besteld. De 
ruimte is uitermate geschikt voor het maken van leuke hoeken voor de kleuters. Hier zal
na de zomervakantie groep 1-2 C komen.
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Gelukkig kunnen we veel bewegingsonderwijs van de kleuters buiten laten plaats vinden. 
Voor de momenten dat dit niet lukt, zoals bij slecht weer, hebben we overleg met Het 
Baken om hun speellokaal te gebruiken.

Het lokaal van groep 1-2C komt hierdoor vrij voor groep 7. In afwachting van andere 
beslissingen zal groep 7 hier zitten om onnodig interne verhuizingen op dit moment te 
voorkomen.

Zoals eerder aangegeven zullen groep 3 en 4 ruilen van lokaal, zodat de grotere groep 3 
effectief gebruik kan maken van de aula van de middenbouw, die hiervoor verder 
ingericht zal worden.

Juf Caroline, die sinds juf Ria ziek is, regelmatig in deze groep heeft gestaan, zal 
volgend schooljaar 3 dagen in groep 1-2C staan. Zij kent de kinderen al en de kinderen 
kennen haar. Zij werkt uiteraard nauw samen met de interne begeleiding en directie om 
de kinderen goed te begeleiden. Juf Caroline gaat samen met ons een leuk lokaal 
inrichten voor deze groep. Deze week zijn we in gesprek met een aantal vervangers voor 
de andere 2 dagen. 
Juf Ria is op dit moment niet bereikbaar via haar mail. U kunt met uw vragen bij de 
directie terecht.

BEZOEK AUDITTEAM

Op woensdag 8 juli is het auditteam van BLICK op bezoek geweest in onze school. Ze 
hebben elke klas bezocht tijdens een les, met de leerlingenraad gesproken en ook met 
het team. Ook is er lange tijd met het managementteam en de interne begeleiding 
gesproken. Het auditteam heeft vooral gekeken naar didactisch handelen, het lesgeven 
van de leerkrachten, en naar zicht op ontwikkeling, afstemming van ons onderwijs op de 
kinderen in de klas. In mei 2019 kregen voor de eerste voldoende met aandachtspunten 
en voor het tweede een onvoldoende. Nu hebben we voldoende gekregen op beide 
onderdelen. Ook was het prettig om nog adviezen te krijgen voor verdere verbeteringen,
ook met het oog op het bezoek van de Onderwijsinspectie in het najaar.
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STUDIEDAGEN & ONDERWIJSKWALITEIT

Onze studiedagen hebben dit schooljaar vooral in het teken gestaan van onze 
basisopdracht: het geven van de goede les in de klas. Hier gaan we komend schooljaar 
mee verder met name ook tijdens de studiedagen. We kunnen, net als onze leerlingen, 
ook veel van elkaar leren. Deze studiedagen worden ook gebruikt om steeds beter te 
naar leerlingen te kijken, te analyseren en te signaleren. Hiermee kunnen we betere 
keuzes maken voor wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar 
ontwikkeling te maken. We stemmen ons onderwijs steeds beter af op de kinderen in 
onze school.

HOE VERDER NA DE ZOMERVAKANTIE ?

Het crisisteam van BLICK is voorlopig voor de laatste keer bij elkaar geweest. Het 
advies is om na de zomervakantie te beginnen zoals we geëindigd zijn. In de laatste week
van de zomervakantie passen zij indien nodig dit advies aan.
In de bijlage is een brief vanuit het crisisteam aan de ouders van BLICK te lezen.

Dit betekent voor onze school dat ouders zo min mogelijk op het schoolplein en in de 
school komen, eigenlijk alleen op afspraak. 
Ook verzamelen de kleuters voorlopig nog op het basketbalveld. Groep 3 t/m 6 wachten 
op het schoolplein. Groep 7 en 8 wachten bij de ingang bij de parkeerplaatsen.
Zodra er aanpassingen komen, wordt u hierover natuurlijk geïnformeerd.

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we structureel over naar het continurooster, dat we 
ook nu draaien. Via KindeRdam is het mogelijk om gebruik te maken van hun tijdelijke  
aanbod van de NSO t/m december 2020 van 13.15 uur tot 14.45 uur ter overbrugging 
naar deze nieuwe schooltijden.

ZOMERACTIVITEITEN

In de zomervakantie worden er veel leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen 
in Capelle en zeker ook in Schollevaar. Informatie stuur ik u zoveel mogelijk door via 
aparte berichten, zodat de kinderen hier volop gebruik van kunnen maken.
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