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          20 maart 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op maandag 14 maart hebben we op het schoolplein de feestelijke opening gehad van ons 

project “OP REIS MET DE CATAMARAN”.   

 

Alle groepen zijn met de vlaggen naar binnen 

gegaan. In deze Flessenpost leest u meer 

over waar de kinderen allemaal mee bezig 

zijn in de groep.  

Om de afsluiting overzichtelijk te houden 

hebben we de planning hiervoor aangepast. 

Kijkt u goed wat voor u van toepassing is. 

 

In de agenda op de volgende bladzijde zijn 

deze aanvullingen gedaan. Denkt u aan de 

studiedag op dinsdag 22 maart? Dan zijn alle leerlingen vrij. 

 

Het is natuurlijk heerlijk dat iedereen weer op het schoolplein mag komen, zeker als het 

zonnetje zo lekker schijnt. Na schooltijd is het schoolplein echter bedoeld voor de 

kinderen die gebruik maken van de NSO van onze school (BSO De Catamaran van 

KindeRdam) en de NSO van Het Baken. Om het overzicht te behouden en uit 

veiligheidsoverwegingen gaan de schoolpoorten na schooltijd dan ook dicht. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om niet op het schoolplein te blijven hangen? Hartelijk dank. 

 

We hebben bericht gekregen, dat het schoolfruit langer geleverd zal worden, namelijk 

tot de meivakantie. Dit is op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen kunt u hier 

dus rekening mee houden bij het meegeven van de tussendoortjes. 

 

Verder leest u in deze Flessenpost het nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad en 

krijgt u een korte update vanuit de Ouderraad. Ook is er nog een bericht vanuit het 

Kinderlab over een leuke activiteit gericht op taalontwikkeling: het Kinderpersbureau 

voor kinderen van 9 tot 12 jaar (zie bijlage). 

 

Veel leesplezier en een fijne zondag 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. 

 
Dinsdag 22 maart 2022 Studiedag : alle leerlingen zijn vrij! 

Donderdag 24 maart 2022 GROEPEN 3-8: 

Afsluiting project “OP REIS MET DE 

CATAMARAN” van 13.00 uur tot 13.30 uur in 

de school. 

Vrijdag 25 maart 2022 KLEUTERGROEPEN: 

Gezellige inloop als afsluiting van het project 

“OP REIS MET DE CATAMARAN” van 8.10 uur 

tot 8.30 uur. 

Woensdag 6 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 7-8 bij voldoende 

deelnemers – informatie volgt 

Woensdag 13 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 5-6 bij voldoende 

deelnemers – informatie volgt 

Vrijdag 15 april 2022 Goede vrijdag – een schooldag met Paasontbijt 

of -lunch, Paaseieren zoeken en Paashazengym 

 

Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag: iedereen is vrij! 

Dinsdag 19, woensdag 20 en 

donderdag 21 april 2022 

Centrale Eindtoets groep 8 

Woensdag 20 april 2022 Schoolvoetbal voor groep 3-4 bij voldoende 

deelnemers – informatie volgt 

Vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen voor de hele school !! 

Maandag 25 april 2022 t/m 

vrijdag 6 mei 2022 

 

 

 

 

 

Zondag 8 mei 2022 Moederdag 

Maandag 9 mei 2022 Eerste schooldag na de meivakantie 
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Na de opening van het project hebben de vlaggen een plek gekregen in de klassen. In de 

hele school zijn de kleuren van alle landen terug te zien. Er zijn mooie landentafels met 

boeken en leuke spulletjes 

van thuis over het land. 

 

Op de borden en aan de 

muren in de klas is ook veel 

te zien, zoals in groep 7. Je 

kunt meteen zien welk land 

zij hebben gekozen! 

 

In groep 4 zien we prachtige Spaanse 

Flamencodanseressen compleet met 

kleppertjes, waaiers en castagnetten. De 

kinderen kunnen ook al tot 10 tellen in het 

Spaans en bekijken interessante filmpjes, 

waardoor ze veel over Spanje leren. 

 

De Zeepaardjes hebben een Duits broodje 

braadworst geknutseld en daar tellen in 

het Duits tot 10! 
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In groep 5 hebben de 

leerlingen een verhaal 

geschreven over een 

vakantie in Brazilië.  

Ze hebben er een mooi 

reclameblad van 

gemaakt! 

 

 

In groep 8 hebben ze 

een prachtig 

Australisch landschap 

geschilderd met de 

hele groep, een 

drieluik van 

anderhalve meter.  

 

 

 

In groep 6 weten de leerlingen 

inmiddels dat China een enorm 

land is en kunnen zij elkaar in het 

Chinees begroeten. Ook hebben 

ze Chinese muziek gemaakt met 

echte instrumenten en virtuele. 

Zo kon de hele klas tegelijk op de 

xylofoon spelen. Superleuk! 

 

In de hele school worden 

Belgische, Duitse, Franse, 

Spaanse, Braziliaanse, Chinese, 

Italiaanse en Australische liedjes 

gezongen. Het is echt heel 

gezellig in de school! 

 

Als u als ouder nog een bijdrage 

vanuit uw eigen achtergrond kunt 

en wilt leveren, is dat natuurlijk 

heel erg welkom. Laat het weten! 
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Afsluiting 

We vinden het erg leuk als u komt kijken in de school. Om het overzichtelijk te houden 

hebben we een apart moment ingepland voor de kleuters. 

➢ Voor de ouders van de kleuters is er een gezellige inloop gepland op vrijdag 25 

maart van 8.10 uur tot 8.30 uur. De kleuters laten dan vol trots zien wat ze 

allemaal gemaakt en geleerd hebben tijdens dit project over België en Duitsland. 

➢ De ouders van de groepen 3 t/m 8 zijn welkom op de eerder doorgegeven 

dag/tijd, namelijk op donderdag 24 maart van 13.00 uur tot 13.30 uur. We 

hebben er speciaal een half uur de tijd hiervoor, zodat u ook gespreid in die tijd 

de school in en uit kunt. 

➢ De kleuters zijn op donderdag 24 maart gewoon uit om 13.15 uur en kunnen op de 

gebruikelijke plek opgehaald worden. 

 

VERSOEPELINGEN 
 

Helaas merken we dat het aantal besmettingen in de school weer oploopt. Vanaf 

komende week zullen de ouders van groepen waar een positieve besmetting is ook weer 

geïnformeerd worden door mij, zodat u weet wat er speelt in een groep. Met nog een 

griepepidemie erbij zal het ziekteverzuim oplopen.  

Ik wil u vragen nog steeds oplettend te zijn bij verkoudheidsklachten en eventueel een 

zelftest te doen. Het is fijn dat we weer meer vrijheid hebben, maar voorzichtigheid 

blijft geboden.  

 

Zelftesten 

De groepen 6-7-8 krijgen nog steeds op vrijdag 2 zelftesten mee naar huis. Als er 

behoefte is bij andere gezinnen aan zelftesten, dan kunt u deze vraag doorgeven aan de 

leerkracht(en) van uw kind of meester Anton. We zullen dan proberen hierin te voorzien. 

Mochten er leerlingen zijn van groep 6-7-8 die de zelftesten niet gebruiken, dan kunt u 

dat ook doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind. Dan kunnen we deze zelftesten 

aan andere gezinnen meegeven.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

Op dinsdag 15 maart is allereerst uitgesproken dat zowel de ouders als de 

personeelsleden van de MR heel blij zijn dat de ouders weer in de school mogen zijn. We 

hebben elkaar gemist! 

➢ De notulen van het vorige overleg van 25 januari 2022 zijn goed gekeurd. Deze 

komen binnenkort op de website van de school. 
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➢ RR heeft de MR bijgepraat over de GMR, waar veel beleidsdocumenten 

gepasseerd zijn. 

➢ Er is verder gesproken over de voortgangsgesprekken en -rapportages. De eerste 

bevindingen betreffende de pilot van de doelgerichte rapportage van de kleuters 

van groep 2 zijn positief. De mogelijkheden zijn verkend om de gesprekkencyclus 

mogelijk aan te passen. De personeelsleden van de MR praten hierover verder 

met het team. Ook gaat de MR zich, met het team, verder oriënteren op de 

verbetering van de schriftelijke rapportages in de ontwikkelingsmap. De ouders 

van de MR zullen hierover ook andere ouders polsen. Alle informatie wordt 

verzameld en komt op de agenda van het overleg van de MR in mei 2022. 

 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD (OR) 
 

Leden van de OR hebben samen met enkele teamleden gesproken over de komende 

feesten. 

➢ Het Paasfeest: een feestelijke dag op (Goede) vrijdag 15 april met 

Paasontbijt/lunch, Paashazengym bij meester Frans en voor de jongere kinderen 

natuurlijk Paaseieren zoeken. 

➢ De Koningsspelen: de voorbereidingen zijn gestart. Dit vraagt veel organisatie en 

we verwachten dat we op vrijdag 22 april ook hulpouders nodig hebben. 

➢ De schoolfotograaf: we zijn aan het kijken naar de mogelijkheden voor dit 

schooljaar. 

➢ De schoolreizen voor groep 1-2-3 : we gaan op woensdag 25 mei met de bus naar 

Molenwaard in Ammerstol. 

➢ De schoolreis voor groep 4-5-6-7 : we gaan op woensdag 25 mei met de bus naar 

het Archeon in Alphen a/d Rijn. 

➢ Het schoolkamp voor groep 8 : we gaan op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 

25 mei met de bus naar Summercamp Heino in Wijhe. 

 

Alle voorbereidingen zijn in volle gang. U ontvangt binnenkort meer informatie, ook over 

de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolreis 

en het schoolkamp. 

 

 

 

 

 
 


