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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op woensdag 8 april is het al weer de ruildag voor de thuiswerkpakketten: 

➢ thuiswerkpakket 2 (of een deel hiervan) wordt weer ingeleverd; 

➢ thuiswerkpakket 3 gaat mee naar huis; 

➢ we doen dit weer via de ramen om gepaste afstand te kunnen houden. 

 

Inmiddels zijn er weer Chromebooks uitgeleend om het onderwijs op afstand ook digitaal te 

ondersteunen. De laptops worden voorbereid om nog meer kinderen hiermee te kunnen helpen. 

Mocht u nog een computerdevice nodig hebben, laat dit dan zo snel mogelijk weten.  

We gaan steeds meer werken met instructiefilmpjes en/of hiernaar verwijzen, zeker als het 

gaat om nieuwe leerdoelen. Ook kunt u de digitale tips opvolgen en samen met uw kind(eren) de 

websites bezoeken op zoek naar ander oefenmateriaal of leuke, creatieve opdrachten. 

 

Het team is zich aan het scholen in het werken met Microsoft Teams, waarmee we onderling de 

communicatie warm houden nu heel veel collega’s thuis werken. Ook zijn we aan het verkennen 

hoe we hiermee met u en de kinderen contact kunnen leggen. Als we zover zijn, leest u hier meer 

over. In ieder geval houden we via Parro, mail en telefoon contact met u en kunt u uw vragen 

altijd bij ons stellen via Parro en/of de mail. 

 

Met de verlenging van de schoolsluiting gaat ook de opvang onder schooltijd door voor de 

gezinnen met ouders in de vitale beroepen die dit niet anders kunnen regelen. We werken 

hiervoor nauw samen met KindeRdam als kinderopvangorganisatie. Zij verzorgen de TSO zoals 

altijd en zijn ook beschikbaar voor opvang op de (weggevallen) studie- en roostervrije dagen. De 

gemeente Capelle is afspraken aan het maken voor de 24 uurs opvang tijdens de feestdagen.  

 

We realiseren ons dat elke thuissituatie anders is en dat het mogelijk veel vraagt om het 

thuiswerken te combineren met de opvang van uw kind(eren) en het thuisonderwijs. Mogelijk 

moet u hierin keuzes maken. Neemt u contact met de leerkracht(en) op als u hierover vragen 

heeft en/of advies wil. Zij kennen uw kinderen vanuit de schoolsituatie en kunnen u helpen om 

prioriteiten te stellen. Het is geenszins onze bedoeling om een thuissituatie onder druk te 

zetten. We denken graag met u mee! 

 

Thuiswerkpakket 3 kan worden ingeleverd op donderdagmorgen 23 april. Natuurlijk hopen wij, 

net als iedereen, dat na de meivakantie de school weer open gaat en ons leven weer “normaal” 

wordt. Hierover komt duidelijkheid rondom 21 april. Uit voorzorg gaan wij ons ondertussen toch 

buigen over het aanbod voor de periode na de meivakantie. 
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Door allerlei externe partners worden we gesteund met onderwijsmateriaal en leuke opdrachten 

voor de kinderen. 

 

Zo zaten we voor de schoolsluiting op school midden in ons project KUNST. Hier is hard aan 

gewerkt in alle groepen. Er bleken veel kunstenaars in de dop op onze school te zitten! Vanuit de 

Kunstkring is nu een leuke wedstrijd uitgeschreven voor alle kinderen in Capelle aan den IJssel, 

gebonden aan de school. Lees hierover verderop in deze Flessenpost. 

 

Lezen vinden we belangrijk en daarom hebben we een intensieve relatie met de bibliotheek. 

Vanuit de Bibliotheek Op School krijgen we ook leuke leestips toegestuurd op niveau van de 

kinderen. Deze krijgt u doorgestuurd door de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

De bibliotheek heeft nu ook online extra luisterboeken beschikbaar gesteld, ook voor leerlingen 

die geen lid zijn van de bibliotheek.  

Ga hiervoor naar: https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html  

 

We worden allemaal een beetje Coronamoe, maar laten we samen de schouders eronder blijven 

zetten. Zorg goed voor elkaar! 

 

Graag tot ziens, in goede gezondheid, mede namens het gehele team. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 

 

Agenda komende periode:  

 

Donderdag 9 april 2020 Dit was een studiedag team obs De Catamaran, 

kinderen zijn vrij, school is gesloten, kinderopvang 

is open. 

Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag, school is gesloten 

Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag, school is gesloten 

Dinsdag 14 april 2020 Roostervrije dag, kinderen zijn vrij, school is 

gesloten, kinderopvang is open.  

Maandag 27 april 2020 t/m 

vrijdag 8 mei 2020 

Meivakantie 

  
 

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html
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DE SCHOOLFOTOGRAAF 

 
De schoolfotograaf is geweest en heeft snel werk geleverd. De fotobestellingen in de 

portvrije periode zijn afgedrukt en komen woensdag mee naar huis samen met 

thuiswerkpakket 3. 

De latere bestellingen worden naar uw huisadres gestuurd en hiervoor worden dan 

verzendkosten berekend. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks met Nils Eendenburg contact zoeken 

via de gegevens op de inlogkaart. We hopen dat de foto’s naar wens zijn. 
 

 

TEVREDENHEID OUDER(S)/VERZORGER(S) - herhaling oproep! 

 
Helaas hebben tot nu toe slechts 11 ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld.  

We begrijpen dat uw hoofd er misschien niet naar staat, maar willen toch vragen of u 

hiervoor 10 minuten vrij kunt maken. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken: 

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Z2VQYLX . 

Als u deze enquête invult, krijgen wij een goed beeld van uw tevredenheid over onze 

school. De uitkomst hiervan geeft ons zicht op verbeterpunten voor de toekomst. Het is 

de bedoeling dat u per gezin de enquête invult. In geval van gescheiden ouders kan dit 

door beide ouders apart gebeuren.  

 

Hartelijk dank voor de moeite! 

 

 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Z2VQYLX
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Een creatieve uitdaging voor al onze leerlingen,  

de kunstenaars van obs De Catamaran !! 
  
 

Oproep aan alle basisschoolkinderen van Capelle 
  

Doe mee,  maak een mooi ontwerp voor een Kunstvlag voor 50 jaar 
Kunstmarkt Capelle! 

   
In september wordt de 50e Kunstmarkt Capelle gehouden, reden voor de Kunstkring om dit te 
vieren met alle inwoners van Capelle, maar vooral met de kinderen! Als aanvulling op het 
thuisonderwijs bieden wij een leuke creatieve opdracht, waaraan ook nog prijzen zijn verbonden. 
  
Wat is de opdracht? 
Maak een mooi ontwerp voor een vlag waarin het getal 50 is verwerkt, je mag het voorbeeld in de 
bijlage printen en mooi inkleuren, maar je mag ook zelf een mooi ontwerp maken, als er maar het 
getal 50 op staat en het een liggend ontwerp is, zodat we er een vlag van kunnen maken.  
De deadline is 8 mei 2020. 
  
Mail dit ontwerp naar educatie@kunstkringcapelle.nl of app het naar 0623103615, vermeld 
daarbij je naam, je school en de groep waarin je zit. Per school wordt er een winnaar gekozen, uit 
de winnende ontwerpen  wordt door een jury 1 winnaar gekozen, van dit winnend ontwerp  wordt 
een vlag gemaakt en deze wordt gehesen tijdens de opening van de Kunstmarkt. De winnaar krijgt 
daarna de vlag en een kunstpakket. 
  
Daarnaast wordt er van alle ontwerpen van de schoolwinnaars een groot Mondriaankunstwerk 
gemaakt dat op de Kunstmarkt tentoongesteld wordt, het publiek kan tijdens de Kunstmarkt 
stemmen op alle schoolwinnaars, de winnaar hiervan krijgt de publieksprijs: een kunstpakket en 
een workshop voor zijn/haar groep.  
  
Mocht er sponsoring komen, dan laten we ook nog kaarten drukken van alle winnende ontwerpen 
die we dan met jullie hulp aan ouderen bezorgen. 
  
Wij dagen alle kinderen uit om mee te doen. 
  
Groetjes, Marie-Louise Eijsvoogel, namens de jubileumcommissie Kunstmarkt Capelle 
  
 

 
  
  

 

mailto:educatie@kunstkringcapelle.nl

