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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De herfstvakantie staat voor de deur: op vrijdag 18 oktober hebben we nog gewoon
school en om 14.15 uur begint dan de herfstvakantie!
Gisteravond was de jaarvergadering van de Ouderraad. Daar is een terugkoppeling over
afgelopen schooljaar gedaan, waar we tevreden over zijn. Ook hebben we afscheid
genomen van de voorzitter Ingeborg de Klerk en haar bedankt voor haar vele
inspanningen voor onze kinderen. De nieuwe voorzitter is voorgesteld: Alida Busi. Zij
heeft de jaarvergadering verder geleid. De plannen voor dit schooljaar zijn besproken
evenals de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Na de herfstvakantie ontvangt u
hierover meer informatie.
Ook de Medezeggenschapsraad is dit schooljaar voor het eerst bij elkaar geweest. Dit
leest u in deze Flessenpost.
Als team hebben we op woensdag 2 oktober een studiedag gehad, samen met het CED,
over doelgericht leren. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze gaan leren
en waarom. Door een betere focus en ophalen van voorkennis levert leren meer op in
resultaat en plezier. Het doelgericht leren staat in de komende periode dan ook centraal
tijdens de lessen in de groepen. Zo versterken wij ons onderwijs met elkaar.
Na de herfstvakantie staat er weer veel op de agenda. We gaan ons voorbereiden op de
winter samen met de komst van Sinterklaas en een sfeervolle Kerst. We zullen hiervoor
regelmatig een beroep op hulpouders doen en hopen dat u ook een steentje kunt
bijdragen.
We wensen u een heerlijke herfstvakantie en zien u en de kinderen graag weer terug op
maandag 28 oktober.
Veel leesplezier, namens het gehele team,

Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
1

FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 4

Agenda komende periode:
Maandag 21-10-2019 t/m
vrijdag 25-10-2019
Eerste week na de
herfstvakantie
Woensdag 13-11-2019
Woensdag 20-11-2019
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

Herfstvakantie
Luizencontrole
Wintercross groep 3-8
Reservedag Wintercross groep 3-8
Pietendag
Voorstelling “BEER” van het Jeugdtheaterhuis in het
Isalatheater voor de groepen 5-8
Sinterklaasfeest / Continurooster tot 13.15 uur
Kerstviering ’s avonds
Alleen de ochtend is er school
Continurooster tot 13.15 uur
Kerstvakantie

GEVONDEN: LEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS NA DE
KERSTVAKANTIE !
Mede dankzij het netwerk van een aantal ouders zijn er de laatste weken
interessante gesprekken gevoerd met mensen die iets wilden betekenen voor het
bewegingsonderwijs op onze school. Hieronder bevond zich ook Frans van
Dooren, die inmiddels ruim 12 jaar ervaring heeft als leerkracht
bewegingsonderwijs in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8. Hij heeft
aangegeven de overstap naar BLICK te willen maken en daar zijn wij heel blij
mee. Uiteraard heeft hij een opzegtermijn en hij gaat dan ook na de
kerstvakantie starten bij ons op maandag en donderdag en de andere dagen op
obs De Tweemaster.
De afgelopen weken heeft een aantal leerkrachten met een gymbevoegdheid zelf
gymles gegeven en hebben we ook 2 dagen danslessen gehad van docenten van
Noes Fiolet. Op andere momenten is er extra beweging geweest door extra tijd
buiten, momenten van bewegend leren en ontspanning op andere manieren.
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De periode tussen de herfst- en de kerstvakantie zijn er plannen om de groepen
1 keer per week in de speelzaal lessen zelfverdediging te geven. Dit wordt dan
aangevuld met een ander moment in de week waarin indien er geen gymles
gegeven kan worden de leerkrachten zelf extra beweging inplannen zoals eerder
aangegeven.
We willen u heel erg bedanken voor uw meedenken. Dit heeft waardevolle
contacten opgeleverd, die helpen om het bewegingsonderwijs veilig te stellen.

MOGELIJKE STAKINGSDAG OP WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019
U kent de problematiek van het lerarentekort in het onderwijs. De afgelopen
weken is juf Marjolein ziek geweest en is juf Imara door griep overvallen.
Gelukkig konden we de vervanging nog regelen door de laatste vervangers van
BLICK in te zetten en doordat juf Kitty een dag extra is komen werken voor
haar groep. Dat is super! We weten echter dat de echte griepgolf nog moet
komen…. We kunnen niet garanderen dat we het steeds op deze manier kunnen
oplossen. Op enig moment zullen we mogelijk groepen moeten verdelen of zelfs
een groep thuis laten blijven. Vorig jaar is dit laatste niet nodig geweest, maar
het lerarentekort is alleen maar groter geworden.
Daarom zullen veel onderwijsmensen op woensdag 6 november staken om extra
geld voor het onderwijs af te dwingen voor meer en goed opgeleid personeel.
Staken is een vervelend middel, omdat u en uw kind(eren) hier last van hebben.
Op dit moment is nog niet duidelijk of onze school gesloten zal zijn. Gezien de
vorige stakingsbereidheid is de kans echter groot. Na de herfstvakantie laat ik u
dit zo snel mogelijk weten. Het leek me echter wel wenselijk u alvast over deze
mogelijkheid te informeren, zodat u al over oplossingen voor de opvang van uw
kind(eren) kunt nadenken.
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VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 1 OKTOBER 2019
Op 1 oktober jl. heeft de Medezeggenschapsraad van de school voor het eerst
dit schooljaar bij elkaar gezeten. Aanwezig waren Mart Muller en Hesley
Wijnaldum namens de ouders en Kitty Breuer namens het personeel. Hedy van
Harselaar was aanwezig namens de directie.
Tijdens de vergadering is gesproken over het MR Jaarverslag van 2018-2019 en
het MR Jaarplan van 2019-2020. Beide documenten zijn in de vergadering
vastgesteld. Ze zijn te vinden op de website van de school
www.obsdecatamaran.nl, evenals de notulen van de diverse vergaderingen.

FIJNE HERFSTVAKANTIE !
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