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Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hebben weer een spannend weekend achter de rug met de aankomst van Sinterklaas en zijn
Pieten. Ook zitten veel kinderen om 18.00 uur voor de televisie om het Sinterklaasjournaal te
volgen. Op school kijken we ook met de jonge kinderen. Via de Sintbrief (versie 2) heeft u
informatie over alle activiteiten rondom 5 december kunnen lezen. Inmiddels is de school ook
helemaal in de Sintsfeer gebracht. Heeft u de stal van
O-ZO-SNEL al gezien bij de kleuteringang, compleet met stro? Bedankt voor alle hulp.
Het wordt vast weer een fantastisch feest, mede dankzij de inspanningen van velen.

Deze week zijn we weer begonnen met het EU-fruit. Met dank aan hulpouders wordt dit weer
geregeld op dinsdag, woensdag en donderdag.
Helaas zat het tegen met de Wintercross vorige week. Alles zou doorgaan, totdat onweer roet in
het eten gooide en de groepen 5 en 6 niet konden deelnemen. Veiligheid voor alles! Het is helaas
niet mogelijk om voor deze groepen de organisatie nog een keer uit te zetten. Echt heel erg
jammer. Hopelijk gaat het volgend jaar wel lukken.
Er zijn al veel gele brieven retour omtrent de uitwisseling van contactgegevens tussen school en
de Ouderraad. Graag ontvangen we de rest ook snel, zodat we verder kunnen.
In deze Flessenpost leest u ook nog allerlei activiteiten die er na schooltijd worden
georganiseerd. Mogelijk leuk voor uw kind(eren)!
Namens het gehele team,
Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Woensdag 27-11-2019
Dinsdag 03-12-2019

Donderdag 05-12-2019
Donderdag 19-12-2019
Vrijdag 20-12-2019
Maandag 23-12-2019 t/m
vrijdag 03-01-2020

Pietenochtend
Voorstelling “BEER” van het Jeugdtheaterhuis in het
Isalatheater voor de groepen 5-8. Continurooster
tot 13.45 uur voor groep 5-8, lunchen op school.
Sinterklaasfeest
Continurooster tot 13.45 uur voor alle groepen.
Kerstviering ’s avonds
Alleen de ochtend is er school van 8.15 – 11.45 uur.
Continurooster tot 13.15 uur voor alle groepen.
Kerstvakantie

NIEUW TELEFOONNUMMER KINDERDAM
Van KindeRdam kregen we door dat ze een ander telefoonnummer hebben:
06-44 65 54 23. Handig om te noteren!

EEN BERICHT VAN DE STUDENTEN MONDZORGKUNDE
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onlangs zijn wij als studenten Mondzorgkunde bij uw kind(eren) op school langs geweest om
een voorlichting over de mondgezondheid te geven, bij de leerlingen beter bekend als de
“poetsles”. Alle leerlingen van alle klassen waren erg enthousiast en deden met veel plezier
mee. Onze complimenten voor hun belangstelling!
Tijdens de lessen hebben wij vooral aandacht besteed aan de poetsmethode, voeding en het
ontstaan van gaatjes. Bij de bovenbouw klassen hebben zij ook een proefje kunnen doen
over de pH-waarde (zuurgraad) van verschillende soorten dranken.
Waarom is poetsen nou eigenlijk zo belangrijk? Als kinderen van jongs af aan niet goed leren
poetsen, zal dit op latere leeftijd een nadelige rol spelen. Zo ontstaat er een grotere kans op
zowel gaatjes, als tandvleesontsteking. Wat veel ouders niet weten is dat alle bezoeken aan
de tandarts kosteloos zijn t/m de 18e verjaardag. Ons advies is daarom om twee keer per
jaar voor een controle naar de tandarts te gaan. De tandarts kan hierdoor
problemen/afwijkingen vroegtijdig signaleren.
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Voor de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen jonger dan 10 jaar is het belangrijk om minimaal
één keer per dag na te poetsen, omdat deze jonge kinderen de motoriek nog niet goed
beheersen. Ons advies: poets twee keer 2 minuten per dag met een fluoridetandpasta en
volgens de 3B’s (Binnen, Buiten, Boven). De leerlingen hebben ieder een eigen
handtandenborstel en een tube tandpasta meegekregen. Hopelijk maken zij hier goed
gebruik van!
Wij hopen dat u de meegekregen folder doorleest voor meer tips over het poetsen en de
voeding.
Hartelijk dank dat we deze lessen aan uw kind(eren) mochten geven.
Met vriendelijke groet,

Emma Koene en Chloë Lee
(Derdejaars studenten Mondzorgkunde)
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NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Nu het weer slechter wordt, is het heerlijk als er ook na schooltijd activiteiten zijn om
met de kinderen te ondernemen. Als school hebben we weer interessante informatie
gekregen voor u en de kinderen. Zie verder.

Activiteiten voor het jonge kind
Kinderen zijn dol op muziek en bewegen. Ze vinden het heerlijk als je samen met hen zingt, danst
en beweegt. Samen muziek maken is bovendien heel goed voor de taal-, motorische en creatieve
ontwikkeling van jonge kinderen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er Taaldans, iedere
dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Deze wekelijkse activiteit duurt tot en met 19 november.
Vanaf 21 november start Muziek op schoot. Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur leren
ouders leuke liedjes, bewegingsspelletjes en het bespelen van kleine instrumenten. Het resultaat
laat zich raden: plezier voor twee. Op 28 november en 12 en 19 december is er aansluitend een
leuke creatieve activiteit voor ouder en kind.
Kooklessen voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Vanaf 12 november komen de leukste kooklessen van Schollevaar terug naar het KinderLab!
Samen met een voedingsconsulente leren kinderen op een (gezondere) koken. Kinderen die nog
niet eerder hebben meegedaan krijgen voorrang. Het zijn zeven lessen op dinsdag van 15.15 tot
16.45 uur.
Open Inloop is terug
Heimwee naar de open inloop in het KinderLab? Kom dan elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
naar de nieuwe Ouder-Kind-Middag. Een gezellig samenzijn en creatieve activiteiten. Voor
ouders/verzorgers en kind(eren) van 0-12 jaar.
Aanmelden
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor kinderen en hun ouders die wonen in Schollevaar of
hier op school zitten. Aanmelden voor een activiteit kan via welzijncapelle.nu/kinderlab of kom
gewoon langs (Louvre 1) om te kijken of het wat is en in te schrijven! Meer info of vragen? Mail
naar kinderlab@welzijncapelle.nu en/of volg het KinderLab op Facebook en Instagram:
@kinderlabcapelle.
Met vriendelijke groet,
Marije Arnouts
Projectleider KinderLabs
06 579 16 389
Werkdagen: ma middag + di t/m do
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Hoi!
De nieuwe BSN-toneelcursussen gaan weer beginnen!
Zit je in groep 1 t/m 6 en duik je thuis het liefst de kast van je moeder in voor een
verkleedpartij? Vind je het te gek om op te treden voor een publiek? Of heb je nog nooit zoiets gedaan, maar wil je het
gewoon graag een keer proberen?
Geef je dan als de bliksem op voor de BSN- toneelcursus!
In 3 lessen maak je kennis met de verschillende uitgangspunten van theater. Tijdens de lessen leer je om samen te spelen
en te improviseren. Aan de hand van bijvoorbeeld een verhaal, voorwerp of kledingstuk. Door het aantrekken van een jas
word je opeens iemand anders.
Aan het einde van de laatste les mogen je ouders/verzorgers even komen kijken en laat je samen met je groepsgenootjes
zien wat jullie hebben geleerd!
Lesdata: woensdag 20, 27 november en 4 december 2019
Tijd:
14.00 – 14.45 uur voor kinderen uit groep 1 en 2
15.00 – 16.00 uur voor kinderen uit groep 3 en 4
16.15 – 17.15 uur voor kinderen uit groep 5 en 6
Locatie: Fluiterlaan 400 (boven het Isala Theater – ingang achterzijde)
Capelle aan den IJssel
Heb je zin om mee te doen?
Meld je nu snel (want vol = vol) aan bij het Jeugdtheaterhuis via capelle@jeugdtheaterhuis.nl
Vermeld hierbij je naam, leeftijd, groep en school, emailadres en telefoonnummer.
Tot ziens bij de cursus!
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