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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste maand van 2020 zit er al weer bijna op. 

We hebben de eerste luizencontrole weer achter de rug. Gelukkig hebben we niets 

hoeven melden. Altijd fijn! 

Ook is er nog een aanmelding binnen gekomen voor de Bibliotheek Op School. Hierdoor is 

het team van de biebouders weer op sterkte. Super! 

We kunnen echt niet zonder uw hulp. Bij de 3 kleutergroepen worden hulpouders 

gevraagd die willen helpen als computerouders. Zij kunnen na een uitleg in kleine 

groepjes gaan werken met de iPads en de software van Kleuterplein, waarmee 

taal/woordenschat en rekenen geoefend worden op het niveau van een kind. 

 

Aan het eind van vorige week heeft u de brief van Esmée Smit, de bestuurder van 

BLICK, ontvangen omtrent de onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. 

Ze heeft hierin uitgebreid verwoord waarom wij collectief de scholen van BLICK op 

deze dagen voor de kinderen sluiten. 

Als team van obs De Catamaran willen wij benadrukken, dat dit niet ingegeven wordt 

door de wens voor meer salaris. Met de actie willen we ieders aandacht vragen voor de 

noodzaak om structureel geld te investeren in het onderwijs nu en in de toekomst om 

het lerarentekort terug te dringen en de werkdruk te verlagen. We hebben (nieuwe) 

collega’s nodig om goed onderwijs te kunnen garanderen. Onze leerlingen, uw kinderen 

hebben hier recht op.  

Wij realiseren ons dat deze actie niet onverdeeld positief zal worden ontvangen, want u 

wordt gevraagd om de opvang van uw kind(eren) te regelen. Toch hopen we op uw steun 

te mogen rekenen. 

 

Ondertussen gaan wij als team verder met onze scholing en hebben wij op vrijdag 7 

februari een studiedag, waarop de kinderen vrij zijn. 

 

Er is weer genoeg te melden over o.a. het CJG, de Nationale Voorleesdagen en de MR-

vergadering. Veel leesplezier! 

 

Namens het gehele team,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 
Donderdag 30 en  

vrijdag 31 januari 2020 

Stakingsdagen in het onderwijs 

Zaterdag 1 februari 2020 Einde Nationale Voorleesdagen “Reis mee” 

Vrijdag 7 februari 2020 Studiedag (2) leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 14 februari 2020 Rapport mee naar huis (groep 3-8) 

Valentijnsdag 

Dinsdag 18 februari 2020 Eindadviesgesprekken groep 8 

Donderdag 20 februari 2020 Rapportgesprekken groepen 3-7 (middag en avond) 

Maandag 24 februari t/m 

vrijdag 28 februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

  

 

 

RAPPORTEN EN GESPREKKEN KLEUTERS NA DE 

VOORJAARSVAKANTIE 

 
Zoals u in bovenstaand overzicht ziet gaan de rapporten van de groepen 3 t/m 8 mee 

voor de voorjaarsvakantie en vinden de bijbehorende gesprekken ook nog plaats voor de 

voorjaarsvakantie. 

De voorbereiding van de rapporten van groep 1 en 2 vragen iets meer voorbereidingstijd. 

De rapporten van groep 2 en de bijbehorende gesprekken komen meteen na de 

voorjaarsvakantie. 

Door de verschillende instroommomenten van de groep 1 kleuters op hun vierde 

verjaardag zullen over hun rapportage en gesprekken nog nadere afspraken volgen.  

De ouder(s)/verzorger(s) van de kleuters ontvangen hierover nog nader bericht. 

 

VEILIGHEID VOOR ALLES 
 

In de vorige Flessenpost hebben we onze zorg uitgesproken over het parkeergedrag 

rondom de school. Handhaving en politie hebben dit opgepakt en zijn in de afgelopen 

periode een aantal keren “in burger” actief geweest. Zij hebben inmiddels 10 

bekeuringen uitgedeeld voor o.a. parkeren in de bocht en langs de gele streep. Ze 

hebben aangegeven dat ze hun controles voort zullen zetten aangezien het 

parkeergedrag zorgwekkend is en tot ongelukken kan leiden. 



3 
 

 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2019/2020 nr. 10 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
 

Zoals in de vorige Flessenpost aangegeven komt de brief voor de vrijwillige 

ouderbijdrage nog een keer naar iedereen toe, mocht deze aan uw aandacht ontsnapt 

zijn. Mocht u hierover nadere afspraken willen maken, dan kunt u bij de directeur of de 

penningmeester terecht. Deze gegevens staan in de brief. 

 

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Op donderdag 23 januari is de medezeggenschapsraad weer bij elkaar gekomen. Mede 

dankzij de MR, die zich hard heeft gemaakt voor veiligheid in de school, zijn inmiddels 

de veiligheidsstrips bij de klapdeuren aangebracht. Samen met de directie hebben zij 

o.a. gesproken over de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. De notulen van het 

vorige overleg zijn goedgekeurd en staan op korte termijn op de website. Graag zijn we 

transparant naar u toe. Zo zijn de vergaderingen ook grotendeels openbaar. De 

vergaderingen zijn dit schooljaar nog op dinsdag 3 maart, 21 april en 23 juni 

(reservedatum). Mocht u een keer naar een MR-vergadering willen komen, dan kunt u 

zich aanmelden bij via mr-catamaran@blickoponderwijs.nl. 

De volgende keer staan de nieuwe verkiezingen op de agenda vanwege het vertrek van 

Hesley Wijnaldum aan het eind van dit schooljaar als ouder van de MR. 

 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 
 

Woensdag 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen zijn er om nog eens 

te benadrukken hoe belangrijk lezen is, maar zeker ook voorlezen. Het doel van de 

Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan alle kinderen, maar zeker 

aan de kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Het is zo dat de woordenschat van 

kinderen sterk verbetert als kinderen zelf lezen, maar ook als ze voorgelezen worden.  

Op onze school wordt in elke klas, elke dag voorgelezen. Nu tijdens de voorleesdagen 

lezen de kinderen uit groep 7/8 iedere dag een prentenboek voor aan de kleutergroepen 

en groep 3.  Verder komt juf Inge, de leesspecialist van de bibliotheek, het prentenboek 

voorlezen dat speciaal voor de voorleesdagen geschreven is: Moppereend. 

 

mailto:mr-catamaran@blickoponderwijs.nl
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Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig 

naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist 

proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil 

meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het 

gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje 

boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ 

zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst 

los: regen, dansende dieren in de plassen en een 

regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook 

worden, ooit komt er een einde aan. 

 

EEN BERICHT VAN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN  

CJG, voor meten, wegen en meer… 
 

Dit schooljaar krijgen alle leerlingen uit de groepen 2 en 7 een uitnodiging van het 

Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Dit is voor een afspraak met een 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 

 

Waarom een afspraak? 

Het CJG volgt de ontwikkeling van alle kinderen en onderzoekt hoe het gaat met hun 

gezondheid. Daarom krijg je op vaste momenten een uitnodiging voor een afspraak. Je 

kind wordt dan gewogen, gemeten, de ogen en oren worden getest en je kunt vragen 

stellen aan en overleggen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

 

Groep 7: zelf een afspraak maken 

De komende tijd krijgen ouders van groep 7-leerlingen een brief van het CJG. Hierin 

word je uitgenodigd om zelf een afspraak te maken. Ook staat erin wat jij en je kind van 

de afspraak kunnen verwachten. Om je een idee te geven van de onderwerpen die je 

kunt bespreken, zit bij de brief een onderwerpenlijst. 

 

Andere leerlingen zijn ook altijd welkom! 

Zit jouw kind niet in groep 2 of 7, maar wil je wel graag een afspraak maken met een 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Bijvoorbeeld voor een ogen- of orentest, omdat je 

het idee hebt dat jouw kind niet lekker in zijn/haar vel zit of voor voorlichting over de 

puberteit? Je bent altijd welkom bij het CJG! Op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact 

zie je op welke manieren je een afspraak kunt maken. 


