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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is een vreemde periode voor iedereen nu het Coronavirus steeds meer ons dagelijks leven
bepaalt. Afgelopen maandag en dinsdag is er op school hard gewerkt aan de thuiswerkpakketten
voor alle kinderen. Vandaag zijn deze grotendeels opgehaald. We hebben hierbij geprobeerd het
aantal volwassenen en kinderen in de school te beperken.
Zoals beloofd is ook de opvang onder schooltijd geregeld voor die gezinnen met ouders in de
vitale beroepen die dit niet anders konden regelen. We werken hiervoor nauw samen met
KindeRdam als kinderopvangorganisatie. Zij verzorgen ook de TSO zoals altijd.
We willen u dringend vragen om samen met uw kind(eren) de thuiswerkpakketten te bekijken en
hier binnen uw eigen gezinsplanning tijd voor vrij te maken. Hiermee zorgen we met elkaar dat in
de komende anderhalve week verder geoefend wordt met de leerstof die eerder is aangeboden.
U ontvangt vooral schriftelijk werk, zodat we zeker weten dat alle kinderen kunnen oefenen. Wij
gaan ons ondertussen buigen over het aanbod voor de volgende periode. Op maandagmorgen 30
maart is er een wisselmoment om thuiswerkpakket 1 in te leveren en pakket 2 weer op te halen. U
ontvangt later meer informatie over de planning hiervan en ook de inhoud. Dit zal zeker ook weer
op papier zijn, maar mogelijk ook deels digitaal.
Wij realiseren ons dat niet in alle gezinnen (voldoende) digitale middelen zijn en onderzoeken de
mogelijkheid om als school hierin via een uitleencontract te voorzien. De gezinnen die dit betreft
kunnen mij mailen om dit aan te geven. Na inventarisatie kan ik namens de school aangeven wat de
mogelijkheden zijn.
Op dit moment kan ik u melden dat de CITO Eindtoets voor groep 8 niet door zal gaan en dat er
besloten is om het schoolvoetbal helemaal af te zeggen.
Morgen is er weer een directeurenberaad bij BLICK, samen met het crisisteam. U zult daarna
weer een update ontvangen.
Op school zaten we midden in ons project KUNST. Hier is hard aan gewerkt in alle groepen en we
vinden het leuk om u dit te laten zien in deze Flessenpost zien. We hebben zeker potentiële
kunstenaars op De Catamaran! Als we allemaal weer naar school mogen, gaan we zeker nog verder
met ons project.
Verder willen we 10 minuten van uw tijd vragen om de oudertevredenheidspeiling in te vullen. U
vindt hiervoor een link verderop in deze Flessenpost.
Zoals altijd vindt u de agenda van de komende periode hieronder. Inmiddels weten we dat een
aantal activiteiten niet door zal gaan. Deze zijn rood gemaakt. Andere activiteiten zijn onzeker
zoals u zult begrijpen. Zodra hier duidelijkheid over komt, laten we u dit weten.
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Het is een vreemde periode voor iedereen en we hopen dat alles weer snel normaal wordt. Hoe
prettig zou dat zijn! Tot die tijd hopen we op de vertrouwde samenwerking met u te mogen
rekenen.
Graag tot ziens, in goede gezondheid!
Namens het gehele team,
Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran

Agenda komende periode:
Vrijdag 20 maart 2020
Woensdag 25 maart 2020

Dinsdag 7 april 2020
Woensdag 8 april 2020
Donderdag 9 april 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
Dinsdag 14 april 2020
Woensdag 15 april 2020 t/m
vrijdag 17 april 2020
Woensdag 15 april 2020
Woensdag 22 april 2020
Vrijdag 24 april 2020
Maandag 27 april 2020 t/m
vrijdag 8 mei 2020

Release “Hand in hand” door Kinderen voor
Kinderen (zang en dans)
AFSLUITING Project KUNST met inloop voor alle
ouders in alle groepen van 11.30 uur tot 12.00
uur.
Oudergesprekken groep 1A en 1B na schooltijd
Paasontbijt voor alle groepen
Schoolvoetbal voor de groepen 7-8
Studiedag team obs De Catamaran, kinderen zijn
vrij
Goede Vrijdag, school is gesloten
Tweede Paasdag, school is gesloten
Roostervrije dag, kinderen zijn vrij
Eindtoets groep 8
Schoolvoetbal groep 5-6
Schoolvoetbal groep 3-4
KONINGSSPELEN GAAN NIET DOOR, kinderen
zijn ’s middags vrij, dus na 11.45 uur
Meivakantie
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SCHOOLVAKANTIES 2020-2021
Op de website van ons bestuur zijn inmiddels de schoolvakanties voor het volgende
schooljaar te vinden. Hieronder hebben we de schoolvakanties alvast voor u op een rij
gezet.
De studiedagen en roostervrije dagen moeten nog ingepland worden. Deze zijn voor het
einde van het schooljaar bekend. U ontvangt dan een totaaloverzicht van alle vrije
dagen.

DE SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf is geweest en heeft snel werk geleverd. De inlogkaarten met een
individuele code zijn op woensdag 18 maart mee naar huis mee naar huis gekomen samen
met het thuiswerkpakket. Let u hierop bij het uitpakken van het thuiswerkpakket. Op
de inlogkaart staat hoe u digitaal de gewenste foto’s kunt bestellen. Er zijn veel
keuzemogelijkheden. Zo is er al een pakket van 4 foto’s voor 11 euro en van 5 foto’s voor
13 euro.
Als u voor 2 april, dus uiterlijk op 1 april de bestelling doet, zijn er geen verzendkosten.
De foto’s worden dan naar school gestuurd en op school worden ze aan de kinderen
meegegeven naar huis, zodra dit mogelijk is.
De bestelling na 1 april binnen komen worden naar uw huisadres gestuurd en hiervoor
worden dan verzendkosten berekend aan u.
Er zijn dit jaar 2 groepsfoto’s gemaakt: 1 met alle kinderen van de groep erop. Deze
kunt u bestellen. Er is er ook 1 gemaakt die AVG-proof is, zodat de school die eventueel
op de website kan zetten.
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.
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TEVREDENHEID OUDER(S)/VERZORGER(S)
Voor ouders wordt in deze periode in alle scholen van ons bestuur de enquête uitgegeven
over de tevredenheid bij ouder(s)/verzorger(s). U kunt hiervoor de volgende link
gebruiken: https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Z2VQYLX .
Het invullen neemt hooguit 10 minuten in beslag.
We hopen dat iedereen deze enquête invult, zodat we een goed beeld krijgen 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.
We vinden uw mening en die van onze leerlingen belangrijk. De uitkomsten van beide
enquêtes worden besproken in het team, in de Medezeggenschapsraad en terug
gekoppeld naar alle ouder(s)/verzorger(s) via de Flessenpost.

PROJECT KUNST IN DE HELE SCHOOL
In alle groepen staat KUNST centraal op niveau van de groep. Via de Parro heeft u vast
regelmatig een bericht en/of foto van de leerkracht(en) van uw kind(eren) gekregen,
maar het is ook leuk om te weten wat er in de hele school gebeurt. Als we weer naar
school mogen, gaan we hier weer mee verder.
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De kleutergroepen werken altijd al thematisch en zijn in deze projectperiode bezig met
LENTEKUNST. De kleuters maken prachtige Mondriaanbloemen en een Konijn met bril,
zoals u kunt zien. Elmer de Olifant hangt in de klassen.
Als u goed kijkt, ziet u bij het konijn allemaal kleine patronen. De kleuters hebben hier
steeds een stukje van gemaakt, want dit vraag veel concentratie en een goede motoriek.
We zijn ontzettend trots op de kleine kunstenaars in onze 3 kleutergroepen.
In groep 3 wordt tijdens het project kunst kennis gemaakt met beroemde kunstenaars.
Aan bod komen Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Claude Monet.
Eerst kijken ze naar een digiles of er wordt een boek voorgelezen. Daarna maken de
kinderen in een keuzeronde opdrachten die bij de kunstenaars passen. In de groep van
juf Marijke en juf Simone zijn ze met elkaar hard aan het werk in het grote vlak met
prachtige kleuren.
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Bij juf Kitty in groep 4 maken de kinderen tijdens het project KUNST kennis met
beroemde kunstenaars, zoals Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Keith
Haring, Escher, Kandinski, Mondriaan en Banksy.
Elke dag zetten ze een kunstenaar in het zonnetje. Eerst kijken ze naar een aflevering
van het klokhuis of een PowerPoint. Daarna maken ze een opdracht die bij de kunstenaar
past.
Ze wilden het project afsluiten met een bezoek aan het museum Rotterdam voor een
workshop: Ateliergeheimen. Door het Coronavirus kan dat niet doorgaan, maar wie weet
lukt dit nog later in het schooljaar.
U ziet meteen om welke kunstenaar het hier gaat. In groep 4 zitten allemaal Vincent van
Goghjes. Fantastisch mooi en heel knap gedaan!
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In groep 5 hebben ze het tijdens het kunstproject vooral over Rembrandt van Rijn en
Vincent van Gogh, dus met de nadruk op portretten en landschappen. Maandag 9 maart
hebben de kinderen een workshop portret tekenen gehad en hebben ze elkaar
nagetekend. Verder krijgen ze nog een workshop landschap schilderen. Ook hangt er een
eigen gemaakte Nachtwacht achter in de klas.
Juf Anouk heeft de zelfportretten bij elkaar gelegd. Herkent u uw eigen kind?

Groep 6 heeft binnen het kunstproject gekozen voor het thema DISNEY! Het is een
breed, aansprekend en grappig onderwerp. De kinderen leren wie Walt Disney eigenlijk
was, welke Disneyfiguren hij heeft bedacht en natuurlijk welke films The Disney
Company heeft gemaakt. Ze vragen zich af hoe dat Disneyland nu eigenlijk ontstaan is.
Verder bekijken we hoe een strip wordt getekend en wat erbij komt kijken om een
animatiefilm te maken. Natuurlijk mogen de kinderen ook creatief aan de slag met klei,
het ontwerpen van een kaft voor een Donald Duck en het uitvergroten van een
Disneyfiguur. Op de foto is te zien dat ze er veel plezier in hebben!
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In groep 7/8 is er gekozen voor “bijzondere kunstenaars”. Ze gaan werken over Dali,
Picasso, Escher, Keith Haring, Mondriaan bekijken en bespreken. Mogelijk ook nog van
Andy Warhol als de tijd dit toelaat. Op woensdag 11 maart is Anca Boonacker in de
groep geweest om de smeltende klokken van Dali met de kinderen te maken. Hiervoor
werd gewerkt met klei. Dit eist de volle concentratie van de kinderen, zoals te zien is op
de foto. Fantastisch om kinderen ook in het driedimensionale kunst te zien maken!
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