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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk hebben alle moeders genoten van veel knuffels en complimenten afgelopen 

zondag op moederdag. Inmiddels zitten we alweer in de tweede week na de meivakantie. 

We gaan snel richting de zomervakantie, maar er is nog veel te doen in de school. 

 

Zo hebben we vorige week een geslaagde ontruimingsoefening gehad met de hele school 

en hebben we vandaag weer een ontruimingsoefening gehad, maar dan met het hele 

Kindcentrum. Eén keer in het schooljaar willen we ook met Het Baken en de peuters van 

IJsselkids deze oefening uitvoeren. Gelukkig is alles goed verlopen. 

 

Vandaag spelen onze leerlingen van de Schooltoneelclub onder begeleiding van het 

Jeugdtheaterhuis hun toneelvoorstelling in onze school voor kinderen van onze school, 

van Het Baken en hun ouders. We wensen hen veel succes en vooral veel plezier!  

Op 5 juni mogen ze optreden in het Isalatheater. 

 

Morgen, woensdag 15 mei, spelen de jongens van de groepen 4 en 5/6 in de finales van 

het schoolvoetbal. We wensen hen natuurlijk heel veel succes! Groepen 3 spelen altijd 

alle wedstrijden op één dag. Ons team van groep 3 is eerste geworden op deze dag van 

alle groepen 3 van Capelle en hebben een lintje gekregen. Superknap. Gefeliciteerd! 

 

De groepen 7 en 8 zijn zich aan het voorbereiden op het schoolkamp van 20, 21 en 22 

mei op Scoutcentrum Rotterdam. Dit schooljaar gaan ze samen, omdat het twee kleine 

groepen betreft die heel veel schooldagen samen hebben doorgebracht. Juf Ingrid en 

juf Imara zijn de laatste zaken aan het regelen met hulp van een aantal ouders. Hopelijk 

wordt het weer net zo’n succes als afgelopen schooljaar.  

 

In de agenda vindt u weer een en ander terug. Heeft u erg in de vrije dag voor de 

kinderen op woensdag 12 juni 2019? Deze dag staat niet in de jaarkalender van de 

school, omdat het een calamiteitendag was. We hebben gelukkig geen calamiteit gehad 

en dus zijn de kinderen die dag vrij. Dit heeft ook in een eerdere Flessenpost gestaan. 

 

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Woensdag 15-05-2019 Voetbalfinales groep 4 en 5/6 

Maandag 20-05-2019, 

dinsdag 21-05-2019 en 

woensdag 22-05-2019 

Schoolkamp groepen 7 en 8 naar Scoutcentrum 

Rotterdam 

Woensdag 29-05-2019 Studiedag: alle kinderen zijn vrij! 

Donderdag 30-05-2019 Hemelvaart (vrij) 

Vrijdag 31-05-2019 Vrije dag na Hemelvaart 

Woensdag 05-06-2019 Suikerfeest 

Voorstelling Schooltoneelclub in het Isalatheater 

Maandag 10-06-2019 Tweede Pinksterdag (vrij) 

Dinsdag 11-06-2019 Studiedag: alle kinderen zijn vrij! 

Woensdag 12-06-2019 Vrije dag voor de kinderen (was calamiteitendag) 

Donderdag 27-06-2019 Schoolreis groep 1 t/m 6 naar Linnaeushof 

Vrijdag 05-07-2019 Rapporten mee van groep 2 t/m 7  

(gesprek alleen indien gewenst) 

Donderdag 11-07-2019 Kennismaking nieuwe groep  

Groep 8 ’s middags vrij 

Dinsdag 16-07-2019 Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 18-07-2019 Laatste schooldag voor de kinderen 

Vrijdag 19-07-2019 Alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 22-07-2019 Start zomervakantie t/m vrijdag 30-08-2019 

Maandag 02-09-2019 Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 
 

 

SCHOOLREIS GROEP 1 t/m 6 

 
De bussen en alles ter voorbereiding voor de schoolreis naar het Linnaeushof op 

27 juni is geregeld. Iedereen kijkt ernaar uit. Helaas is er van zo’n 50 kinderen 

nog geen ouderbijdrage ontvangen. Dit gaat echt problemen geven. We willen u 

daarom vragen om, mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, dit op 

korte termijn te doen of hierover contact op te nemen met de penningmeester 

van de OR of de directie. Veel is bespreekbaar. Binnenkort krijgen 

ouder(s)/verzorger(s) van wie nog geen bijdrage is ontvangen een schrijven 

hierover. 
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UITKOMST LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING 2018-2019 

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

ingevuld. De gegevens zijn verwerkt en we zijn trots te melden dat onze school 

een tevredenheid van 8.1 heeft gescoord. Natuurlijk gaan we als team deze 

uitkomst verder analyseren om te kijken wat we goed doen en zeker ook wat we 

nog beter kunnen doen. We nemen dit mee voor ons onderwijs in de komende 

jaren. We zullen dit ook bespreken met de Medezeggenschapsraad. 

 

UITKOMST OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 2018-2019 

 
Tegelijkertijd heeft de ouderteveredenheidspeiling plaatsgevonden. Er hebben 

63 ouders gereageerd. Voor ons is dit voldoende om de uitkomst serieus te 

nemen. Ook hier zijn we heel blij mee, want we hebben gemiddeld een 7.7 

gescoord. Hier zullen we op dezelfde manier mee om gaan als met de 

leerlingtevredenheidspeiling. Hartelijk dank voor uw vertrouwen! 

 

AUDITTEAM IN DE SCHOOL 
 

Binnen ons bestuur van BLICK is een auditteam samen gesteld. Dit team, 

bestaande uit 3 medewerkers van BLICK, onderzoekt op alle scholen de kwaliteit 

van het onderwijs. Eigenlijk is het een soort interne inspectie, die ons helpt te 

kijken wat goed gaat en wat beter kan. Hiervoor zijn ze de komende 2 weken 3 

dagen op onze school. Ze bezoeken de lessen en hebben gesprekken met 

leerlingen, ouders, teamleden, interne begeleiding en directie. Dit is natuurlijk 

altijd spannend, maar we zijn blij met deze ondersteuning vanuit ons bestuur. 

 

ONDERSTEUNING GROTE KLEUTERGROEPEN 
 

Mogelijk heeft u al gemerkt dat onze 2 kleutergroepen steeds groter worden. 

We gaan inmiddels over de 30 leerlingen per groep. Deze groei is onverwacht 

groot en wordt mede veroorzaakt door verhuiskinderen die in Schollevaar komen 

wonen. Natuurlijk zijn we hier heel blij mee, want de kleuters vormen de basis 
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van de school en voorspellen ook de toekomst van de school. Natuurlijk is het een 

goed teken dat we groeien en we klagen absoluut niet. De kinderen zijn allemaal 

even welkom. 

 

We realiseren ons echter wel dat onze kleuterjuffen en de kinderen in de 

periode tot de zomervakantie wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. U 

bent op de hoogte van het huidige lerarentekort, dus extra leerkrachten 

inzetten is erg lastig. Toch is er met het bestuur afgesproken, dat vervangers 

zijn die niet ingezet worden voor ziekte, onze kleutergroepen kunnen 

ondersteunen. Soms zal dus juf Caroline er zijn op dinsdag en richting einde van 

het schooljaar hopen we dat meester Koen ons ook komt helpen op dondrdag. 

 

Binnen de school zijn we ook gaan kijken naar mogelijkheden. Juf Brenda werkt 

tijdens de twee dagen dat ze op school is al regelmatig met kinderen van groep 2 

o.a. aan hun motoriek buiten de groep. Ook juf Diana is elke dag met groepjes 

kinderen bezig met taal/lezen/rekenen, zodat er minder kinderen in de klas zijn 

bij de juf. Ze ondersteunt ook bij de toetsen. Meester Brendan, vakleerkracht 

gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8, geeft gymles in de speelzaal op 

donderdagmiddag aan alle kinderen van groep 2. Hij gaat in de komende weken 

ook groepjes kinderen van groep 2 meenemen naar de grote gymzaal samen met 

kinderen van groep 3. De voorbereiding van de kinderen van groep 2 naar groep 3 

krijgt nog meer vorm, doordat er 2 momenten in de week zijn dat zij ’s middags 

in kleine groepjes om beurten naar groep 3 gaan. De leerkracht biedt de 

kinderen dan gezamenlijk een speciaal programma. Zo wennen ze vast aan groep 

3. Al met al zijn er vele handen die het lichter maken. Misschien doen we ook nog 

een beroep op ouders om bijvoorbeeld gezelschapsspelletjes te spelen met de 

kinderen. We hopen dat we dan op uw hulp mogen rekenen. 

 

Na de zomervakantie starten we, net als andere jaren, weer met kleinere 

kleutergroepen, omdat de kinderen van groep 2 dan naar groep 3 zijn gegaan. 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN VAN GROEP 5 VERSTERKEN DE 

LEERLINGENRAAD 
 

Zoals u weet hebben we een actieve leerlingenraad. Jordy de Nijs en Rivelinho 

Wijnaldum uit groep 5 zijn erbij gekomen. Reden om weer een nieuwe foto te 

maken, die ook in de school opgehangen is en op de website te zien is. Kijk eens 

wat een stoer stel! 
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Onze leerlingenraad heeft samen met de leerlingenraad van Het Baken keuzes 

gemaakt voor verdere aanpassingen van ons mooie schoolplein. Deze 

vernieuwingen worden betaald vanuit de gelden van de sponsorloop en een grote 

subsidie uit het Denk en Doe Mee Fonds van de Gemeente Capelle. 

Hiervoor hebben de leerlingenraden samengewerkt met Sportief Capelle en 

Schoolplein 14, gebaseerd op de Cruiffcourts. Er worden op 3 plaatsen 

pleinplakkers gerealiseerd.  

 Het voetbalveld krijgt door de plakkers concreter en duidelijker vorm. 

Ook worden de doelen vergroot en bevestigd in de grond.  

 Er wordt een cijferspel geplakt in de buurt van het speeltoestel, waarmee 

allerlei spellen voor alle leeftijden gespeeld kunnen worden. Kinderen 

kunnen deze ook zelf bedenken.  

 Op het basketbalveld wilden de leerlingenraden graag een atletiekbaan in 

een creatieve vorm, die uitnodigt tot bewegen op allerlei manieren. 

 

De samenwerking is in goede harmonie verlopen. De verwachting is dat de 

werkzaamheden in de zomervakantie worden uitgevoerd, zodat de kinderen vanaf 

het nieuwe schooljaar nog meer speelplezier gaan beleven op ons schoolplein. 

 

 

 


