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          16 mei 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het lijkt wel zomer, heerlijk! Dat geeft al een beetje een vakantiegevoel, maar we hebben nog 

een paar weken school. Er wordt nog hard gewerkt, maar er zijn ook nog veel leuke dingen in de 

komende periode. 

✓ Onze groepen 6 en 8 spelen op woensdag 18 mei in de finales van het schoolvoetbal. Dat is 

fantastisch en we wensen de groepen heel veel succes! 

✓ De Kinderconferentie in Capelle aan den IJssel gaat alsnog door en wordt georganiseerd 

op vrijdag 20 mei. Hier nemen 4 van onze leerlingen van groep 7 aan deel. 

✓ We gaan op schoolreis op woensdag 25 mei. U heeft alle informatie via de mail en Parro 

gekregen. Voor de zekerheid is de informatie nog een keer bijgevoegd als bijlage. 

✓ Op 23, 24 en 25 mei is groep 8 op kamp met juf Bianca, twee ouders en ook ga ik zelf 

mee. Een andere leerkracht vrijmaken is met het huidige lerarentekort helaas niet 

mogelijk. Uiteraard ben ik bereikbaar voor school. We gaan er 3 onvergetelijke dagen van 

maken in Summercamp Heino! 

✓ De schoolfotograaf komt op 2 juni. De Ouderraad is druk bezig met de voorbereidingen. 

Meer informatie volgt. 

✓ Er worden voor de groepen 1 t/m 7 dramalessen gegeven door het Jeugdtheaterhuis en 

ook groep 8 wordt begeleid bij het oefenen van hun musical. 

 

In de agenda vindt u veel informatie, ook over de vrije dagen met Hemelvaart, Pinksteren en de 

leerlingvrije dag op dinsdag 21 juni 2022. 

 

Achter de schermen zijn we begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Het is 

van belang om te weten of er nog kinderen weggaan, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Mocht 

dit het geval zijn, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) en/of aan mij? 

Ook is het belangrijk te weten of er nog nieuwe leerlingen komen, zoals kinderen die 4 jaar 

worden. Mocht er nog een broertje/zusje zijn dat graag bij ons op school wil komen, dan kan dat 

natuurlijk. Neemt u dan even met mij contact op. Inschrijven kan al vanaf 2 ½ jaar. 

 

We intensiveren de samenwerking met Welzijn Capelle door de komst van de Speelkeet op het 

basketbalveld bij onze school. Kom woensdag 18 mei eens kijken! We hebben hiervoor ook hulp 

van ouders nodig om de Speelkeet draaiende te houden.  

 

Tenslotte zijn we erg trots op 2 van onze leerlingen van groep 8, die prachtige gedichten hebben 

geschreven voor 4 en 5 mei. U leest hier meer over in deze Flessenpost. 

 

Veel leesplezier gewenst! 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

 

Met vriendelijke groet, 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

Let op de blauwe regels, deze data staan niet of anders in de jaarkalender. 

 
Woensdag 18 mei 2022 Finale schoolvoetbaltoernooi voor groep 6 en 8. 

VEEL SUCCES ! 

De andere leerlingen blijven op school. 

Vrijdag 20 mei 2022 Kinderconferentie in Capelle aan den IJssel 

Maandag 23, dinsdag 24 en 

woensdag 25 mei 2022 

 

 

Schoolkamp groep 8 in 

Summercamp Heino 

 

Woensdag 25 mei 2022 

 

Schoolreis groepen 1-2-3 

naar Molenwaard in Groot 

Ammers. 

Schoolreis groepen 4-5-6-

7 naar Het Archeon in 

Alphen a/d Rijn. 

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag: iedereen is vrij! 

Vrijdag 27 mei 2022 De dag na Hemelvaart: de school is dicht, 

leerlingen en team zijn vrij! 

Donderdag 2 juni 2022 Schoolfotograaf 

Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag: iedereen is vrij! 

Woensdag 8 juni 2022 Landelijke buitenspeeldag, mede georganiseerd 

door de Kinderhuiskamer 

Zondag 19 juni 2022 Vaderdag !! 

Dinsdag 5 juli 2022 Een momentje kijken in de nieuwe klas van 

volgend schooljaar 

Woensdag 6 juli 2022 Afscheidsavond van groep 8 

Donderdag 7 juli 2022 Uitzwaaien van groep 8 door de hele school 

Vrijdag 8 juli 2022 Laatste schooldag van het schooljaar! 

De ontwikkelingsmap komt mee naar huis van 

groep 2 t/m 7. 

Maandag 11 juli 2022 t/m 

vrijdag 19 augustus 2022 

 

Fijne 

zomervakantie 

voor iedereen! 

 

 

Maandag 21 augustus 2022 Eerste schooldag na de zomervakantie 
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PRACHTIGE GEDICHTEN 

VAN GROEP 8 
Voor de meivakantie heeft juf Bianca 

met groep 8 van onze school meegedaan 

aan de gedichtenwedstrijd van Capelse 

kinderen voor gedichten over 4 en 5 

mei. Kaylee en Mark zijn hierbij 

geëindigd in de top 5 van jonge dichters 

met hun prachtige gedichten. 

 

Beide gedichten zijn voorgelezen bij de 

herdenking op 4 mei en de viering op 5 

mei. Nu meer dan ooit weten we weer 

dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

Ook deze jonge generatie is zich 

hiervan bewust en vindt het belangrijk 

om hier woorden aan te geven. 

 

We zijn ontzettend trots op onze 

groep 8 en in het bijzonder op 

Kaylee en Mark. 

Juf Bianca heeft beide gedichten 

prachtig ingelijst en deze krijgen ze 

mee naar huis. Ook is de bode van 

de Gemeente Capelle geweest om 

hen te bedanken met een prachtig 

boek over vrijheid en een mooie 

uitgave van hun gedicht. 

 

In de klas heeft Myra het gedicht 

van Kaylee prachtig voorgelezen. 

Helaas was Mark er zelf niet, maar 

uiteraard heeft hij ook de 

felicitaties en het cadeau 

ontvangen. 
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SAMENWERKING MET WELZIJN CAPELLE : DE SPEELKEET  
 

Alle oudste kinderen hebben afgelopen week een flyer meegekregen met een uitnodiging 

voor kinderen en ouders om kennis te komen maken met de Speelkeet. 

 

Uitnodiging informatiemiddag 

De Speelkeet 2022  

  

Met KinderLabbakkie, Bus on tour, Pizzabus en koffiekar 

Kom jij ook? 

18 mei van 13:00-16:00 uur Basketbalveld Maria Daneelserf 
 
Gezocht  vrijwilliger voor de Speelkeet 2022 
Vanaf 1 juni tot en met 24 oktober staat de speelkeet in de Ervenbuurt (basketbalveld Maria 
Daneelserf). 
Voor het beheren en uitlenen van het speelgoed zijn wij op zoek naar ouders uit de buurt die hierbij 
betrokken willen worden.  
Betrokkenheid bij de speelkeet betekent het openen en sluiten van de speelkeet op een vast (dag) deel 
van de week, toezicht houden op (gebruik van) het materiaal en eventueel leuke activiteiten 
organiseren rondom de speelkeet.  
Ouders hoeven dit niet alleen te doen en worden hierbij ondersteund door (kinder)buurtcoach van 
Welzijn Capelle Schollevaar en wijkbeheerder van Havensteder. 
18 Mei is er een informatiemiddag op het basketbalveld waar geïnteresseerde ouders kennis kunnen 
maken met alle betrokkenen,  zich kunnen aanmelden en/ of meer informatie kunnen inwinnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Josca van Herk 
Kinderbuurtcoach Schollevaar 
06-82679573 
Werkdagen: ma - di  - do – vr (tot 13:00) 
  

  


