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          9 januari 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vrijdag 17 december 2021 was onverwacht de laatste schooldag van 2021. 

Hopelijk heeft u zorgeloos met het gezin genoten van rustige dagen met veel tijd 

en aandacht voor elkaar. Gelukkig kunnen we maandag 10 januari 2022 de 

kinderen weer op school ontvangen. We zijn hier erg blij mee. Hopelijk u en de 

kinderen ook! 

 

We starten met dezelfde afspraken die golden voor de kerstvakantie. In deze 

Flessenpost zetten we het nog een keer voor u op een rijtje. De beslisboom over 

het naar school komen, het testen en de quarantaine voeg ik toe als bijlage. 

Mocht er iets spelen in uw thuissituatie, wilt u mij dat dan laten weten? 

De agenda is weer bijgewerkt tot de voorjaarsvakantie en u leest ook een 

personele update. De gymlessen voor groep 3 t/m 8 zijn voortaan op dinsdag ook 

weer in de gymzaal om de hoek van de school. Er is echter wel een nieuw 

gymrooster voor die dag. Zie verderop in deze Flessenpost. Ook stuur ik u een 

bijlage met interessante activiteiten in januari 2022 van het CJG, Centrum voor 

Jeugd en Gezin. 

 

Ook het jaar 2021 zal bij de meeste mensen niet in de top 3 staan, net als 2020. 

Laten we hopen dat 2022 veel goeds brengt voor iedereen, veel liefde, 

gezondheid en saamhorigheid. Hopelijk kunnen we uiteindelijk weer de dingen 

doen die we altijd als normaal hebben beschouwd. Niets is vanzelfsprekend, dus 

laten we het koesteren als er steeds weer iets meer kan en mag. Met elkaar 

moet het lukken om het virus eronder te krijgen, zodat we elkaar weer een hand 

kunnen geven en u ook weer in de school mogen ontvangen. 

 

Wij kijken ernaar uit! 

 

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. 

 
Maandag 10 januari 2022 Eerste schooldag na de kerstvakantie en van 

2022. 

Woensdag 26 januari 2022 Start Nationale Voorleesdagen 

t/m zondag 6 februari 2022 

Vrijdag 11 februari 2022 Studiedag, de leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 18 februari 2022 De ontwikkelingsmap voor groep 2 t/m 8 gaat 

mee naar huis. 

Dinsdag 22 februari 2022 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 en 

adviesgesprekken groep 8 (middag en avond) 

Maandag 28 februari 2022 

t/m vrijdag 04 maart 2022 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Maandag 07 maart 2022 Eerst schooldag na de voorjaarsvakantie 

 

 

NIEUW GYMROOSTER OP DINSDAG 
 

Vanaf de kerstvakantie zijn alle gymlessen voor groep 3 t/m 8 in de grote gymzaal om 

de hoek van de Maria Danneelserf. Het gymrooster voor de dinsdag wordt aangepast. 

Het gymrooster op de vrijdag blijft zoals het is. 

Wilt u goed kijken wat voor u van toepassing is.  

 

Gymrooster dinsdag  

08.15 – 09.00 uur Groep 5 

Wilt u uw kind om 08.10 uur bij de gymzaal brengen? 

09.00 – 09.45 uur Groep 4 

09.45 – 10.30 uur Groep 3 

11.00 – 11.45 uur Groep 8 

11.45 – 12.30 uur Groep 7 

12.30 – 13.15 uur Groep 6 

U kunt uw kind ophalen bij de gymzaal. Wilt u het aan de 

leerkracht doorgeven als uw kind alleen naar huis mag? 
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PERSONEEL 
 

Na deze kerstvakantie zullen juf Sanne en juf Nadia nog niet terug zijn. Juf Bianca zal 

in ieder geval tot de voorjaarsvakantie vanuit het Flexteam de vervanging verzorgen in 

groep 8, zoals ze tot nu toe ook heeft gedaan. Op haar vrije dagen (om de week een dag) 

zal waarschijnlijk meester Rutger in de groep zijn. Juf Bianca werkt nauw samen met 

juf Joyce, juf Anita en juf Hedy omtrent de voortgang van groep 8 en de aanloop naar 

het voortgezet onderwijs voor de leerlingen. 

 

In groep 7 heeft juf Anita haar vrije dagen uitgesteld in de afgelopen periode en ze 

gaat deze opnemen na de kerstvakantie. Zij is vrij op dinsdag en woensdag. In eerste 

instantie zullen juf Ashley op dinsdag en meester Paul op woensdag deze vervanging op 

zich nemen vanuit het Flexteam. Uiteindelijk zal juf Ashley beide dagen vervangen, in 

ieder geval tot de voorjaarsvakantie en hopelijk lukt dit ook langer. Juf Anita en juf 

Ashley hebben al kennis gemaakt en er zal uiteraard ook overdracht zijn, zoals dat bij 

een duo hoort. Juf Anita blijft wel het aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s) van 

groep 7 omtrent de voortgang van de leerlingen. Meester Paul is inmiddels een bekende 

meester op onze school. 

 

Juf Anouk zal tot de voorjaarsvakantie op dinsdagen de vrije dag vervangen van juf 

Miranda in groep 6. Meester Paul was dringend op een andere school nodig op maandag 

en dinsdag, maar we hopen dat hij na de voorjaarsvakantie weer terug kan komen. 

 

Meester Rutger zal weer de vrijdagen naast juf Kitty verzorgen. 

 

Juf Saskia is helaas afwezig na de kerstvakantie wegens ziekte. Voor groep 1-2A, onze 

Dolfijnen, zullen juf Caroline (op maandag en dinsdag) en juf Loes (op woensdag, 

donderdag, vrijdag) staan. Zij zijn al bekende juffen voor deze kleuters, want ze werken 

al langere tijd op onze school in het kleuterteam. Juf Caroline en juf Loes houden de  

ouders verder op de hoogte over nieuws uit de Dolfijnengroep. Voor vragen over uw kind 

kunt u bij hen terecht, maar natuurlijk kunt u ook terecht bij juf Joyce of juf Hedy. 

Tegen de voorjaarsvakantie hoopt juf Saskia weer langzaam haar werkzaamheden op te 

kunnen pakken. 

 

Hoewel het beter gaat met mijn rug, is het nog niet mogelijk om hele dagen op school 

aanwezig te zijn. Mijn streven is om in ieder geval dagelijks een aantal uren op school 

naar school te komen. Daarnaast zal ik vanuit thuis verder werken. Gelukkig is dat 

allemaal mogelijk in deze tijden. U kunt mij via school en via mijn mail zoals altijd 

bereiken. 
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U hebt net kunnen lezen, dat het weer gelukt is om alle groepen te voorzien van 

leerkrachten. Ik kan u verzekeren dat dit niet eenvoudig is geweest en dat ik u hiervoor 

ook geen garanties kan geven in dit nieuwe jaar. Ik hoop dan ook in 2022 op uw 

vertrouwen te mogen rekenen, dat we er met elkaar steeds alles aan doen om voor elke 

situatie weer een oplossing te vinden. Uw begrip en medewerking hebben we nodig voor 

noodoplossingen die nodig zullen zijn. Het uiterste zal van ons gevraagd worden, niet 

alleen vanwege Corona, maar ook vanwege het lerarentekort. 

 

CORONA 

 
Zoals bekend gelden vanaf maandag 10 januari 2022 opnieuw de maatregelen van vóór de 

(verlengde) kerstvakantie vanuit het crisisteam van BLICK, aanvullend op de landelijke 

maatregelen. We zetten het nog een keer voor u op een rijtje. 
 

Anderhalve meter afstand houden en zo min mogelijk bewegingen 

 
• Anderhalve meter is de afspraak binnen en buiten de school. 

• Dit is ook belangrijk als u uw kind naar school brengt of op komt halen. Graag één 

begeleider. Houd afstand tot elkaar bij het schoolhek en blijf zo kort mogelijk.  

• Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school, zodat er zo min mogelijk personen 

rondom de school zijn.  

• In de school zijn geen speciale looproutes, maar houden we allemaal rechts. 

• Groepen worden zo min mogelijk gemengd binnen en buiten. Hierover zijn ook afspraken 

gemaakt met Het Baken. 

• De pauzes van de groepen 3 t/m 8 vinden per groep plaats op het schoolplein en het 

basketbalveld met een aangepast buitenspeelrooster. 

 

Thuis blijven 

 
• Personeel en leerlingen vanaf 4 jaar blijven ook bij milde klachten thuis, dus ook bij 

snottebellen of een lichte verkoudheid. U kunt dan kiezen voor een zelftest. Bij een 

negatieve zelftest kan uw kind naar school komen. Bij een positieve zelftest moet u naar 

de GGD voor een test en de uitslag (als gezin) in quarantaine afwachten.  

• Ziekmelden is altijd telefonisch via 010-451.2336 voor 8.30 uur. 

• Indien er zich klachten ontwikkelen in de loop van de schooldag, zal school telefonisch 

contact met u opnemen om uw kind op te laten halen. 

• Zie de beslisboom in de bijlage. 
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Mondkapjes 

 
• Mondkapjes worden binnen gedragen door volwassenen. 

• Vanaf groep 6 is het dringende advies dat leerlingen een mondkapje dragen als ze de 

school binnen komen. Ze dragen het mondkapje ook in de gangen. Als ze in de klas zitten, 

mag het af. Het is de bedoeling dat u zelf voor het mondkapje zorgt. Als school 

onderschrijven we dit dringende advies. 

 

(Zelf)testen 

 
• Bij (milde) klachten kunt u nu ook kiezen voor een zelftest. Bij een negatieve zelftest kan 

uw kind naar school komen. Bij een positieve zelftest moet u naar de GGD voor een test 

en de uitslag (als gezin) in quarantaine afwachten. 

• Ook geldt voor leerlingen vanaf groep 6 en alle personeelsleden het dringende advies om 

twee keer in de week een zelftest te doen. Wie een positieve zelftest heeft, laat zich bij 

de GGD testen op Corona en blijft thuis in afwachting van de uitslag. Ook alle 

huisgenoten blijven dan thuis in afwachting van de uitslag. Bij een negatieve PCR-

testuitslag kan men uit quarantaine.    

• Vanuit school wordt vanaf groep 6 gezorgd voor 2 zelftesten per kind per week. Deze 

komen op vrijdagen mee naar huis. Advies is om in ieder geval op zondagavond een 

zelftest te doen. Voor de start na de kerstvakantie krijgen deze leerlingen in de eerste 

schoolweek 3 testen mee naar huis. 

 

Naar binnen gaan – start van de schooldag 

 
• De kleuters verzamelen op het basketbalveld bij de leerkracht. De ouders blijven achter 

de hekken en op afstand van elkaar en nemen daar afscheid van hun kind. Bij de school is 

er erg weinig ruimte om op anderhalve meter afstand uitgebreid te zwaaien bij de ramen 

van groep 1-2A. Bij groep 1-2B kan het helemaal niet. Blijf gerust even zwaaien als de 

kleuters met de juffen naar de school wandelen. Dit kan goed op afstand van elkaar. Het 

is dan ook voor alle kinderen hetzelfde.  

• Groep 3 gaat vanaf 8.10 uur meteen individueel naar binnen en naar de klas. 

• Groep 4, 5 en 7 maken om 8.10 uur een rij op het schoolplein en gaan om beurten met hun 

leerkracht naar binnen. Hierbij wordt afstand tussen de verschillende groepen gehouden. 

• Groep 6 en 8 maken een rij bij de parkeerplaatsen en gaan na elkaar naar binnen. De 

leerkrachten kiezen hiervoor met hun groep een plek, die de doorgang van andere ouders 

en kinderen niet hindert. 
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Naar huis gaan 

• De kleuters komen nog steeds naar het basketbalveld. Ouders blijven achter de hekken 

wachten tot een kind naar hen toe gestuurd wordt. Zo houden we het overzicht. 

• De groepen 3-4-5-7 komen naar buiten via het schoolplein. 

• De groepen 6-8 komen naar buiten bij de parkeerplaatsen. 

 

Gymlessen 

• Per groep wordt 1 kleedkamer gebruikt om mengen van groepen te voorkomen. 

• Er worden alleen schoenen gewisseld. 

 

Zo min mogelijk externen in de school  

Alleen bij uitzondering mogen er externen in de school komen. Hierdoor kunnen bepaalde 

activiteiten niet doorgaan.  

Voorlopig gaan de volgende activiteiten niet door: 

• BSN-activiteiten na schooltijd; 

• uitleen bibliotheekboeken, dus geen oranje tasjes mee naar school geven; 

• individuele leesbegeleiding door hulpouders; 

• Godsdienstonderwijs. 

Deze activiteiten worden zo snel als verantwoord weer opgepakt worden. 

 

Wel gaan door: 

• Rots & Watertrainingen groep 1-6 (aparte informatie hierover volgt voor deze groepen); 

• Marietje Kessels Project groep 7-8 (aparte informatie hierover volgt voor deze groepen); 

• noodzakelijke onderzoeken en/of observaties; 

• Plusklas (op locatie obs Klim-op): 

• Kwartetlezen (extra leesondersteuning vanuit BLICK Expertise); 

• Lyceo – voorbereiding op VO (enkele leerlingen groep 8 na schooltijd). 

 

Contact ouders – school 

In geval van een positieve testuitslag heeft een ouder altijd contact met de directie. Daarna  

worden de groep en leerkrachten geïnformeerd. U kunt daarna contact zoeken met de 

leerkracht(en) over eventueel huiswerk (vanaf groep 3). In overleg kan er dan een inschatting 

gemaakt worden van wat mogelijk en nodig is. Als er na 2 dagen nog geen contact is geweest met 

een leerkracht, dan neemt de leerkracht zelf met u contact op. 

Met de ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen die komen wennen worden aparte afspraken 

gemaakt. Dit is ook het geval bij gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) die noodzakelijk zijn en 

niet via Teams kunnen verlopen.  
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Tegen de voorjaarsvakantie is het ook weer tijd voor onze voortgangsgesprekken over uw 

kind(eren) met u. Tegen die tijd zullen we met de Medezeggenschapsraad overleggen of deze live 

of via Teams plaats vinden. 

 

Tenslotte 

Dit alles vraagt weer veel van ons allemaal, maar het is in belang van ons aller gezondheid en 

veiligheid, van jong en oud. We realiseren ons dat het soms om maatregelen gaat waarmee niet 

iedereen het eens zal zijn. Ik hoop dat u allen begrijpt dat we de richtlijnen volgen met als doel 

het openhouden van de school en het voortgang laten vinden van de lessen aan uw kind. Daarbij 

vertrouwen wij op uw medewerking.   

 

Het is prettig als u thuis met uw kind(eren) in gesprek gaat om hen voor te bereiden op de start 

na de kerstvakantie. We hopen dat u en de kinderen net zo blij zijn als wij dat we weer kunnen 

beginnen. 

 

Helaas is niet uit te sluiten dat een groep toch onderwijs op afstand moet volgen. Dit kan 

doordat er veel besmettingen in de groep zijn of omdat de leerkracht ziek is en er geen 

vervanger beschikbaar is. De school doet er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te 

geven, maar de druk is hoog. Zoals voor de kerstvakantie aangegeven is de school hierop 

voorbereid en zal hierover in de groepen 3 t/m 8 ook gepraat worden met de leerlingen ter 

voorbereiding. Gelukkig speelt dit op dit moment niet, maar een plan van aanpak is hiervoor 

geschreven in samenwerking met de Medezeggenschapsraad. 
 

 


