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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Allereerst wil ik de ouders bedanken die onze school weer in zo’n vrolijke lentesfeer 

hebben gebracht. Dat is genieten, ook als het zonnetje niet schijnt. 

 

Onze nieuwe schoolfotograaf heeft afgelopen dinsdag tussen de buien door alle 

groepsfoto’s buiten kunnen maken en de portretfoto’s binnen. De dag is voorspoedig 

verlopen. Volgende week volgt meer informatie over de afhandeling. 

 

Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. 

Helaas heeft pas 47% van de ouder(s)/verzorger(s) de oudertevredenheidspeiling 

ingevuld. Hierdoor krijgen we geen goed beeld betreffende uw tevredenheid. Hopelijk 

vindt u nog 5 minuten tijd om via deze link alsnog de korte vragenlijst in te vullen: 
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Y3NFB2F  .  

Alvast bedankt voor de moeite! 

 

De Koningsspelen staan voor de deur. Alle voorbereidingen zijn in volle gang samen met 

Het Baken, IJsselkids en beide leerlingen- en ouderraden. Een hele organisatie, maar 

dat doen we graag. Het succes van vrijdag 12 april hangt echter vooral af van uw hulp. 

We hebben veel hulpouders nodig, vooral om groepjes kinderen te begeleiden, maar ook 

bij de spelletjes en bij het opbouwen en opruimen. Misschien lukt het u niet om al om 

half 8 aanwezig te kunnen zijn. Geen probleem, alle hulp (ook later op de dag of een deel 

van de dag) is van harte welkom. Tot nu toe hebben we nog niet genoeg hulpouders. 

Alleen met uw hulp kunnen we er een geslaagd feest van maken. 

Ook hebben we nog niet veel aanmeldingen voor de Koningsmarkt voor de groepen 5 t/m 

8 na de lunch. We hopen dat er snel nog meer aanmeldingen komen. 

Voor de zekerheid is de eerdere brief over De Koningsspelen nog een keer te lezen in 

deze Flessenpost (inclusief de invulstrookjes). 

 

Verder hebben we ook nog een bericht voor u van juf Monique Liesting van groep 1/2A. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Y3NFB2F
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Agenda komende periode:  

 

Woensdag 10-04-2019 Schoolvoetbal groep 5 en 6 

Week van de luizencontrole 

Vrijdag 12-04-2019 

Tot 14.00 uur 

Koningsspelen in samenwerking met KindCentrum 

Cormorant. Continurooster inclusief lunch op school 

tot 14.00 uur. 

Dinsdag 16, woensdag 17 

en donderdag 18 april 

Eindtoets groep 8 

Woensdag 17-04-2019 Schoolvoetbal groep 3 en 4 

Donderdag 18-04-2019 

Tot 14.00 uur 

Paaslunch (na Eindtoets groep 8) en continurooster 

tot 14.00 uur. 

Vrijdag 19-04-2019 Goede vrijdag = vrij voor iedereen. 

Begin van de meivakantie! 

Maandag 06-05-2019 Eerste schooldag na de meivakantie 
 

 

GEZONDE LUNCH, TUSSENDOORTJES EN TRAKTATIES 

 
Hoewel onze school niet officieel een gezonde school is, streven we wel naar een 

bijdrage aan de goede gezondheid voor de kinderen, net als u als 

ouder(s)/verzorger(s). We willen daarom toch uw aandacht vragen voor wat u aan 

uw kinderen mee geeft als ze naar school komen. De traktaties voor 

verjaardagen lijken steeds groter en zoeter te worden. Dit kan gerust 

bescheiden en gezond zijn; ook dat wordt gewaardeerd door de klasgenoten.  

In de lunchtrommels zien we steeds meer snoep en lekkers. We hebben hierover 

ook met de medewerkers van de TSO gesproken. We willen u dringend vragen om 

uw kind een gezonde lunch mee te geven. Iets kleins als lekkers extra is geen 

probleem, maar het is niet wenselijk als er meer lekkers dan gezonds in de 

trommel zit.  

Vanuit school proberen we onze bijdrage te leveren door 3 dagen per week te 

zorgen voor schoolfruit vanuit de EU. Dit loopt tot de meivakantie. Hierna is het 

fijn als er fruit meegegeven wordt vanuit thuis. Uiteraard blijven we het drinken 

van water stimuleren door de bidons te gebruiken. Het is fijn als we samen 

kunnen werken aan de gezondheid van onze kinderen. 
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EEN BERICHT VAN JUF MONIQUE 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, 

 

Over 3 maanden is het schooljaar alweer afgelopen.  

Voor u klinkt dat misschien nog ver weg, maar het personeel van de Catamaran is achter 

de schermen al volop bezig met de planning voor schooljaar 2019/2020. 

Voor mij, juf Monique, zal er dan een nieuwe periode starten. 

Ik neem aan het eind van dit schooljaar afscheid van de Catamaran en ga met pensioen. 

Na 39 jaar werkzaam geweest te zijn als juf van groep 1-2 breekt straks een tijd aan 

waarin ik, samen met mijn man, meer tijd aan de familie en onze grote hobby zeilen ga 

besteden. 

Ik heb, na het behalen van mijn diploma’s in 1980, een jaar in Rotterdam gewerkt als 

invaller en daarna heb ik een vaste aanstelling in Capelle aan den IJssel gekregen. 

In 1982 ben ik op obs de Piramide begonnen. Ik moest dwars door het zand, want de 

huizen in de wijk Schollevaar moesten toen nog gebouwd worden. Deze Piramide is na een 

fusie ”obs de Catamaran” geworden. 

Ik heb 39 jaar met veel plezier gewerkt in het onderwijs en veel kinderen en later ook 

kinderen van kinderen les gegeven. 

Ik weet nu al dat ik mijn collega’s, de kinderen en hun ouders erg ga missen. 

Donderdag 18 juli is mijn laatste werkdag, maar tot die tijd komen wij elkaar vast nog 

regelmatig tegen. 

 

Monique Liesting 
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         Capelle aan den IJssel, 29 maart 2019 
      
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van obs De Catamaran, 
 
Onze school doet als onderdeel van Kindcentrum Cormorant dit jaar weer mee met de Koningsspelen 
op vrijdag 12 april. 
Het zou leuk zijn als alle kinderen, naast kleding waar ze zich sportief in kunnen bewegen,  iets van 
oranje of rood-wit-blauw aan of op hebben op die dag. 
 
Met de partners van het Kindcentrum en de hulp van leerlingenraden en ouderraden van de beide 
scholen is gewerkt aan een afwisselend programma voor de Koningsspelen: 
 
   8.30 uur: Start van de schooldag in de klas.  

Wij hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur en hebben geen ontbijt, maar 
een Koningslunch op school. 

 
   8.45 uur: Opening met de Koningsdans en zang op het schoolplein. 
  Een aantal leerlingen van groep 6 van beide scholen dansen op het podium. 
  Iedereen zingt het Koningslied van dit jaar “Pasapas”. 
 
   9.10 uur: Start ochtendprogramma: 

> De groepen 1 en 2 van beide scholen doen samen met de peuters van Peutererf / 
IJsselkids spelletjes op het schoolplein en hebben activiteiten in de speelzalen van 
beide scholen. 
> De groepen 3 en 4 van beide scholen hebben ook spelletjes op het schoolplein en 
gaan bouwen met Lego en schminken in de scholen. 
> De groepen 5 t/m 8 van beide scholen hebben spellen op het 
basketbalveld/grasveld. Sommige kinderen van groep 8 vinden het leuk om een 
groepje jongere kinderen te begeleiden samen met een hulpouder. 
> De groepen 3 t/m 8 gaan ook apenkooien in de gymzaal onder begeleiding van de 
vakdocent gymnastiek. 
 

11.30 uur: Koningslunch groepen 1 t/m 4 in de klas 
  Opruimen spelletjes groepen 3 en 4 

 
12.00 uur: Koningslunch groepen 5 t/m 8 in de klas 
  Opruimen spellen groepen 5 t/m 8 
 
12.30 uur: Voorbereiding Koningsmarkt voor groep 5 t/m 8 van beide scholen op het schoolplein. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden om (kinder)spullen te verkopen 
op een kleedje tijdens de Koningsmarkt. Zij mogen alleen iets verkopen als ze 
begeleid worden door een volwassene. Dit doen we om problemen met geld te 
voorkomen. De kinderen van groep 5 t/m 8 die niet op een kleedje zitten, kunnen o.a. 
rondlopen. Als ze klein geld mee mogen nemen van thuis kunnen ze eventueel iets 
kopen op de Koningsmarkt. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4  mogen onder begeleiding van de leerkracht en/of 
hulpouders gaan kijken op de Koningsmarkt. Voor de rest hebben zij deze middag een 
rustig programma in de klas. 

  
12.45 uur: Koningsmarkt op het schoolplein 
 
13.45 uur: Einde Koningsmarkt / opruimen  
 
14.00 uur: Alle kinderen zijn vrij. 
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Bij de spelletjes en de lunch kunnen wij veel hulp gebruiken.  
Als u wilt helpen, wilt u dan het onderstaande strookje invullen en uiterlijk vrijdag 5 april a.s. 
inleveren bij de leerkracht van uw kind? Wij hopen dat veel ouders zich aanmelden.   
De voorbereidingen van de Koningsdag beginnen om 7.30 uur. 
 
Misschien heeft u uw naam al opgeschreven op de lijst bij de klas. Wilt u dan alsnog dit strookje 
inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Kindcentrum Cormorant, 
 
 
 
Hedy van Harselaar 
Directeur obs De Catamaran 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
S.v.p. inleveren uiterlijk vrijdag 5 april a.s. 
 
De heer/ mevrouw .......................................................….......... 
 
e-mail : …………….................................................................... 
 
kind (eren) in groep(en) .......................................................... 
 
wil helpen bij de koningsspelen op vrijdag 12 april a.s. 
 
 
Handtekening:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
S.v.p. inleveren uiterlijk vrijdag 5 april a.s. 
 
Naam: ………………………………………………………………..groep ………………………. 
 
wil graag (kinder)spullen verkopen op de Koningsmarkt. 
 
Hij/zij wordt begeleid door …………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: 

 
 

 

 


