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              15 januari 2019  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

Na de kerstvakantie heb ik velen van u een hand gegeven, maar zeker niet allemaal. Via 

deze weg wens ik u, mede namens mijn team, een heel goed en gezond 2019, waarin we er 

met elkaar ook een succesvol jaar van gaan maken. 

 

In de tweede helft van dit schooljaar staat er nog veel op het programma. In de agenda 

hieronder zijn de activiteiten tot aan de voorjaarsvakantie op een rij gezet. Ook voegen 

we informatie toe van het Centrum van Jeugd & Gezin voor januari 2019. 

 

Het team is na de kerstvakantie gezond gestart, maar we merken dat er toch al een en 

ander van de griep merkbaar is aan de ziekmeldingen van de kinderen. We doen ons 

uiterste best om de bacteriën weerstand te bieden en hopen dat we gezond en wel 

blijven, zodat we niet voor vervangingsproblemen komen te staan. Mocht dit echter wel 

zo zijn, dan hopen we op uw begrip te kunnen rekenen. 

 

Tenslotte heb ik een dringend verzoek aan u in deze periode van goede voornemens: wilt 

u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? Te laat komen is vervelend voor het 

kind zelf en ook voor de groep die al samen met de leerkracht begonnen is. Zoals u weet 

houden we het te laat komen, net als verzuim en afwezigheid, bij in ons administratieve 

systeem en is hier regelmatig contact over met de leerplichtambtenaar. 

Verder is het prettig als u en de kinderen altijd de in- en uitgangen aan het schoolplein 

gebruiken. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Eerste week Week van de luizencontrole 

Woensdag 16-01-2019 Capelse Scholenmarkt voor leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 en 8 van 18.00 

tot 19.00 uur in Sporthal Schenkel 

Zondag 20-01-2019 Start Nationale Voorleesdagen 

Maandag 21-01-2019 Start Project Vier Keer Wijzer met diverse thema’s 

(zie informatie in deze Flessenpost) 

Woensdag 13-02-2019 Studiedag: alle kinderen zijn vrij ! 

Volleybal voor groep 5 bij voldoende belangstelling 

Vrijdag 15-02-2019 Rapporten gaan mee naar huis 

Dinsdag 19-02-2019 Rapportgesprekken en eindadviezen voor groep 8 

Donderdag 21-02-2019 Studiedag: alle kinderen zijn vrij ! 

Vrijdag 22-02-2019 De kinderen zijn de hele dag vrij ! 

Maandag 25-02-2019 

t/m vrijdag 29-02-2019 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 04-03-2019 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 
 
 

PROJECTEN VIER KEER WIJZER 
 

Vanaf 21 januari starten we in alle groepen weer met een project. Er zijn 

verschillende thema’s in de school. De groepen 1, 2 en 3 gaan het hebben over 

“wonen”. Groep 4 “schiet” naar de ruimte. De groepen 5 en 6 gaan samen om 

ontdekkingsreis en de groepen 7 en 8 verdiepen zich in de eerste en tweede 

wereldoorlog. Via een ruime keuze in de verwerkingsopdrachten willen we ieder 

kind ook verder stimuleren in zijn/haar talent en “knapheid” en in het 

ontwikkelen van een andere intelligentie. Via Parro zult u zeker nog een en ander 

lezen hierover van de leerkrachten van uw kind(eren). Het project duurt t/m 8 

februari. 
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MOGEN WIJ ONS VOORSTELLEN? 

WIJ ZIJN DE NIEUWE LEERLINGENRAAD VAN  

OBS DE CATAMARAN 

 

 

 

Yorrinde en Sierra uit groep 6, Dali en Jay-Brean uit groep 7 en Chelsea en 

Damian V uit groep 8 hebben er zin in! Ze krijgen nog wat hulp van Lucas uit 

groep 7 en in de loop van het schooljaar worden nog 2 leerlingen uit groep 5 

gekozen. 

Deze week hebben ze een gesprek met Max Ariëns van Handhaving om te 

bespreken hoe we het rondom de school veiliger kunnen maken. In de school 

praten ze hier ook over in de diverse groepen en introduceren ze de ideëenbus 

van de leerlingenraad. We houden u op de hoogte. 
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NATIONALE VOORLEESDAGEN 
 

Op 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Op allerlei manieren wordt 

hier aandacht aan besteed in de groepen.  

De kleuters hebben op woensdag 23 januari een gezellig voorleesontbijt.   

Van de Bieb Op School komt er op vrijdag 25 januari een voorleesconsulent een 

optreden verzorgen voor onze kleuters en de kleuters van Het Baken bij ons in 

de school.  

In de hogere groepen wordt er tijdens het project uiteraard ook voorgelezen 

over de diverse thema’s.  

Voor thuis wensen we u ook veel voorleesplezier. Voorlezen is de manier om 

kinderen te helpen bij  hun taal/leesontwikkeling en ze veel leesplezier te geven. 

 

 

 

 

 
 

 


