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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft u een goede start van het schooljaar gehad. Wij zitten er weer helemaal 

in. Gelukkig konden we deze week al starten met de derde kleutergroep 1C. De kinderen 

en de juffen vinden het fantastisch.  

Het is natuurlijk wel even wennen geweest voor iedereen aan de nieuwe schooltijden. De 

eerste dagen waren er veel kinderen te laat, maar dit gaat nu een stuk beter.  

 

Ook hebben we gemerkt dat er veel gebruik gemaakt wordt van de TSO, van de 

overblijf, met KindeRdam. Met Het Baken zijn nieuwe afspraken gemaakt, dus dat was 

ook wennen. In deze Flessenpost vindt u hier meer informatie over. 

 

Inmiddels heeft u ook onze nieuwe informatiekalender ontvangen. Nadat deze kalender 

gedrukt werd, hebben we als team de omgangs- en gedragsregels van de school  

aangepast op een paar punten. Deze meest recente informatie krijgt u deze week op 

papier via uw (oudste) kind. Een paar aandachtspunten lichten we er in deze Flessenpost 

nog even uit. 

 

Ter voorbereiding op de kennismakingsgesprekken van dinsdag 24 september heeft een 

groot deel van u deze week de brief hierover gekregen via uw kind. De leerkrachten zijn 

na schooltijd in de middag en in de avond tot maximaal 9 uur beschikbaar voor deze 

gesprekken. Graag ontvangen zij de ingevulde brief uiterlijk vrijdag 13 september a.s. 

retour. 

 

Verder is er een nieuwe versie van de toestemmingsverklaring die voor elk kind ingevuld 

moet worden. Hierover leest u in deze Flessenpost meer.  

 

Tenslotte krijgt u ook het gekleurde formulier mee waarop u de laatste, meest recente 

gegevens van uw kind in kunt vullen. Hiermee zorgen we dat ons administratiesysteem up 

te date blijft. Mochten er tussentijdse veranderingen zijn, dan kunt u dat doorgeven 

aan meester Anton of aan de leerkracht. 

 

Veel leesplezier, namens het gehele team,  

Met vriendelijke groet,  

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Maandag 16-09-2019 Filmdag Family Factor 

Dinsdag 24-09-2019 Kennismakingsgesprekken middag / avond 

Woensdag 25-09-2019 Korfbal groep 5/6 en 7 bij voldoende deelnemers 

Maandag 30-09-2019 Start project 1: Kinderboekenweek “REIS MEE” 

Woensdag 02-10-2019 Vrije dag / studiedag team 

Maandag 21-10-2019 t/m 

vrijdag 25-10-2019 

Herfstvakantie 

 

 

AVG TOESTEMMINGSVERKLARING 

 
Uw kind krijgt de nieuwe versie van de toestemmingsverklaring mee naar huis. 

Dit betreft de AVG, wet op de privacy, en via dit formulier geeft u wel of geen 

toestemming voor gebruik van foto/filmmateriaal en gegevens van uw kind(eren). 

Ons verzoek is om dit formulier ingevuld te retourneren aan de leerkracht(en) 

van uw kind(eren).  

Op grond van de ervaringen van het afgelopen schooljaar is het vorige formulier 

aangepast. Deze nieuwe versie van het formulier hoeft maar één keer te worden 

ingevuld tijdens de schoolcarrière van een kind. Wijzigingen kunt u uiteraard 

doorgeven. 

 

TUINONDERHOUD DOOR LEERLINGEN VAN HET 

IJSSELCOLLEGE 

 
Als stageproject zijn de leerlingen van afdeling Tuinonderhoud van het 

IJsselcollege deze week begonnen met het tuinonderhoud op ons schoolplein. 

Echt super om op deze manier samen te werken met de school voor Voortgezet 

Onderwijs binnen ons BLICK-bestuur. 
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OMGANGS- EN GEDRAGSREGELS 2019-2020 

 
Op papier krijgt u deze week de laatste versie van onze omgangs- en 

gedragsregels mee met uw (oudste) kind. Deze wijken soms iets af van de 

informatie van de jaarkalender. 

 

Een paar aandachtspunten willen we er uitlichten. 

 

 De kinderen van groep 3 en 4 mogen tot aan de klasdeur gebracht worden. 

Uiteraard mogen ze ook al zelfstandig naar binnen komen. 

 Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf groep 5 zelfstandig naar binnen 

komen. 

 Mocht u iets dringends willen doorgeven aan de leerkracht dan kan dat 

natuurlijk altijd. Voor het maken van een afspraak is iets meer tijd nodig. 

Fijn als u dit na schooltijd wilt doen. 

 Wilt u zorgen dat uw kind(eren) op tijd in de klas is/zijn? 

 We houden van rust in de school en in de klassen. Als een kind (vanaf 

groep 3) te laat is, kan een kind zijn/haar jas ophangen. Meester Anton 

noteert altijd kinderen die te laat komen en afwezig zijn in de 

absentiemap. Een kind kan zich melden bij meester Anton. Daarna gaat een 

kind, eventueel met meester Anton (of iemand anders van het personeel 

die bij de receptie helpt) naar de klas. Een kind gaat dan zachtjes naar 

binnen, zonder te storen en wacht bij de deur. De leerkracht zal dan als 

haar verhaal of instructie het toelaat, aangeven dat een kind naar 

zijn/haar plaats kan. Op deze manier behouden we de rust. 

 Denkt u, samen met uw kind, aan de gymspullen op maandag en donderdag 

(vanaf groep 3)? 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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KINDERDAM TSO – OVERBLIJF 

 
Tussen de middag gaan de kinderen eerst eten. Dit doen ze in 4 groepen, die in 

beide aula’s zitten en in 2 lokalen. De oudste kinderen zijn sneller klaar met eten 

en mogen onder begeleiding ook eerder naar buiten om op het basketbalveld te 

spelen. De jongere kinderen gaan naar buiten als de kinderen van Het Baken weer 

naar binnen gaan. De eerste bel van de middag gaat om 12.40 uur. De kleuters die 

overblijven gaan iets eerder naar binnen. Als zij naar binnen gaan, gaat de poort 

pas open, zodat we goed overzicht kunnen houden. Uiteraard zorgen we ervoor 

dat u bij het gaan van de bel de school in kunt, Als onze kinderen naar binnen 

zijn, gaan de oudere kinderen van Het Baken nog even buitenspelen. 

 

VERKEERSVEILIGHEID 

 
Vandaag heeft Handhaving in de ochtend bekeuringen uitgedeeld. Hoewel we 

merken dat de verkeersdrukte meer gespreid is, ontstaan er op diverse plekken 

toch nog gevaarlijke situaties. Wilt u hier erg in houden? Parkeert u alleen in de 

daarvoor bestemde vakken, dan voorkomt u ongelukken! Dank u wel. 

 

MAANDAG 16 SEPTEMBER : FILMDAG FAMILY FACTOR 
 

Onze school en ons bestuur werkt voor de PR van de school nauw samen met 

Family Factor. Zij hebben ons ook geholpen met onze nieuwe website en de 

jaarkalender. Het is de bedoeling dat er op de website ook een filmpje over onze 

school komt. Hiervoor komt Family Factor maandag 16 september filmen en ook 

kinderen, ouders en teamleden interviewen. Met de betreffende personen is al 

contact gelegd. Uiteraard bewaken we de AVG / privacy aan de hand van de bij 

ons bekende gegevens. Van nieuwe leerlingen hebben we deze nog niet, dus die 

zullen we hoe dan ook “ buiten beeld” houden. Mocht uw kind dus thuis komen 

met verhalen over deze dag, dan weet u wat er speelt. Uiteraard zijn we allemaal 

benieuwd hoe het filmpje gaat worden. 

 


