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         20 november 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het was fijn om de meesten van u afgelopen week weer in de school te zien voor een 

oudergesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Het was voor het eerst dat we 

deze gesprekken op deze manier in deze periode hebben gehouden en we hopen dat u dit 

als positief heeft ervaren. 

 

Met dank aan veel 

hulpouders en 

Sintcommissie is de 

school in 

Sinterklaassferen 

gebracht en zijn we 

klaar om Sint, zijn 

Muziekpiet en zijn 

jonge Piet te 

ontvangen op 5 

december.  

 

Het was heel gezellig, 

zoals u kunt zien. 

 

 

In de kalender op de volgende bladzijde leest u alle voorbereidingen. U heeft hierover 

ook een aparte Sintbrief ontvangen.  

Op vrijdag 2 december hebben we een leuke Pietendag met Pietengym en leuke spel- en 

knutselmomenten in groepjes. Hiervoor hebben we nog veel hulpouders, hulpoma’s en -

opa’s nodig. Komt u ook? 

 

Maandag 21 november heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. We gaan 

het o.a. hebben over een goede werkbalans en over taalontwikkeling.  

 

Graag tot dinsdag en weer veel leesplezier gewenst! 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

De blauwe regels betreffen activiteiten die NIET in de jaarkalender stonden, 

omdat deze later bekend zijn geworden. 

Maandag 21 november 2022 Studiedag voor het team, alle leerlingen zijn 

vrij! 

Dinsdag 22 november 2022 Laatste kans om een schoentje te zetten op 

school (groep 1-4, met naam erop). 

Woensdag 23 november 2022 Zou de Rommelpiet afgelopen nacht geweest 

zijn? 

 Pietengym voor de kleuters in hun eigen 

speellokaal, georganiseerd door de kinderen van 

de KANS-klas en hun juf Natascha. 

Vrijdag 2 december 2022 Pietendag in de school 

Maandag 5 december 2022  

Sinterklaasfeest op school! 

Donderdag 22 december 2022 Kerstviering op school in de avond. 

Meer informatie volgt! 

Maandag 26 december 2022 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

 

Kerstvakantie 

Fijne kerstdagen & happy newyear !! 

Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag van 2023 na de kerstvakantie. 

 

VEILIGHEID VOOR ALLES 

De verkeersveiligheidsactie was afgelopen woensdag geslaagd. Eigenlijk hebben de 

leerlingen, ouders, handhaving en de gemeente weinig automobilisten en fietsers hoeven 

te corrigeren. Complimenten! 

Helaas was hiervan de volgende dag niets meer te merken en was er een enorme drukte 

met in- en uitrijdende auto’s op de Maria Danneelserf. Mogelijk heeft de regen een rol 

hierbij gespeeld, maar juist door de regen is het zicht minder en ontstaan er gevaarlijke 

en onoverzichtelijke situaties.  

Handhaving en gemeente hebben gezien dat er in de buurt van de school nog veel 

parkeerruimte is, bijvoorbeeld één woonerf verder dan de Maria Danneelserf aan de 

rechterkant en aan de kant van Het Baken. Dit is slechts 5 minuten lopen en kan ook 

door u gebruikt worden. 

Handhaving heeft laten weten dat de volgende keer hun komst niet aangekondigd wordt 

en dat er dan bekeuringen zullen worden uitgedeeld. 
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PERSONEEL 

Juf Dounia loopt als eerste jaars PABO-student tot februari 2023 stage bij de 

Zeepaardjes en juf Ria op dinsdagen. Soms is ze er ook een hele week. 

Voor juf Saskia van de Dolfijnen is de komende weken nog 1 dag juf Joke (extra) 

aanwezig als vangnet. 

Meester Joeri zal als onderwijsassistent samen met juf Arienne vanaf 1 december de 

taken van juf Diana over gaan nemen. Gelukkig kan juf Diana hen beiden nog verder 

inwerken in december, voordat ze op school gaat stoppen en gaat reizen. 

In groep 3 zal juf Rodaina de groep extra ondersteunen als onderwijsassistente. Ze 

werkt hiervoor samen met juf Bianca en juf Raquel (op dinsdag) tot de kerstvakantie en 

waarschijnlijk nog enkele weken erna. 

In groep 7 is afgelopen week juf Naomi gestart als Leraar In Opleiding. Zij is LIO-er in 

het laatste jaar van de opleiding tot leerkracht en mag zelfstandig voor de klas staan. 

Ze is er op maandag en dinsdag en zal op vrijdagen op school zijn voor haar 

afstudeeropdracht. Juf Miranda en juf Anouk krijgen hierdoor, naast de begeleiding van 

juf Naomi, tijd voor andere, ondersteunende taken in de school. 

 

☆Nieuwe rubriek!☆ 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

Hier leest u mededelingen, vragen of oproepen  

vanuit de Ouderraad.  
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die de OR aangaan kunt u ons contacten via de 
email. Ons emailadres is: or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl  

 

OPROEP : Hulp gezocht voor de Pietendag op vrijdag 2-12-2022 ! 
 

We komen nog hulp tekort !  
Komt u een groepje kinderen begeleiden en  

helpen om er een onvergetelijke Pietendag van te maken? 
U heeft hier een brief over ontvangen.  

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
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Graag ontvangen we het strookje ingevuld terug als u komt helpen. 
 

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE 
OUDERRAAD EN DE FINANCIËLE BIJLAGE KUNT U 

VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL. 

 
NIEUWE ACTIE :  

OUD PAPIER VERZAMELEN VOOR DE SCHOOL OP DONDERDAG !! 
Elke donderdag staat voor de school bij de parkeerplaatsen/kledingcontainer de blauwe 

rolcontainer van de school om oud papier in te verzamelen.  
De opbrengsten gaan naar de OR. 

Goed voor het milieu en goed voor onze kinderen!! 
Meester Anton zet de papiercontainer elke donderdag voor schooltijd buiten. 

Om 15.30 uur gaat deze weer achter slot en grendel. 
HARTELIJK DANK !! 

 

OUDERBIJDRAGE 
U heeft een brief ontvangen met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.  

Er worden al bedragen over gemaakt. Dank u wel daarvoor! 
De link in de brief kunt u goed gebruiken. 

Soms werkt de QR-code niet goed, maar als u deze scant zou het wel goed moeten gaan.  
Heeft u vragen, laat het weten. 

 
Groetjes namens de OR! 

 

TIPS VAN OUDERS VOOR OUDERS 

Kent u deze link? 
http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/index.php/werkwijze . 

 

 

http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/index.php/werkwijze

