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              17 december 2018 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De Sinttijd is over gegaan in de Kerstperiode. Het is een genot om door onze sfeervolle 

school te wandelen. Alle helpende handen hartelijk dank hiervoor.  

In deze laatste schoolweek van 2018 staan ons nog veel gezellige momenten te wachten. 

 
We hebben nog een nieuwtje te melden: op dinsdag 11 december is Elin geboren, dochter 

van juf Leonie. Afgelopen vrijdag mochten ze naar huis en het gaat erg goed met beide 

dames. Wat ontzettend fijn !! 

 

In deze Flessenpost kijken we natuurlijk ook al vooruit naar het nieuwe jaar. Ook voegen 

we informatie toe van het Centrum van Jeugd & Gezin voor deze maand en januari 2019 

en kunt u weer lezen over het Sport & Fun dorp van Sportief Capelle in de bijlage. 

 

Persoonlijk wil ik u bij deze heel erg bedanken voor het vertrouwen dat u stelt in onze 

school. Met elkaar bereiken we mooie dingen en hopen we het verschil te maken voor uw 

kind(eren) in dat stapje vooruit. Ook wil ik mijn waardering  uitspreken voor mijn 

collega’s die elke dag weer klaar staan om met uw kind(eren) aan de slag te gaan. We 

hebben 2018 kunnen afronden met een minimum aan ziekte en ook dat is 

bewonderenswaardig. Terugkijkend is 2018 een jaar om trots op te zijn. Ik mocht hier 

slechts een gedeelte van het jaar deel van uitmaken, maar hoop van 2019 samen met u 

en mijn team weer een succesvol jaar te maken. 

 

Rest mij u een warme en sfeervolle Kerst toe te wensen in familie- en vriendenkring, een 

veilige jaarwisseling, een goede start van 2019 en een heerlijke Kerstvakantie. 

 

Graag tot ziens in         

 

Namens het team van obs De Catamaran, 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Woensdag 19-12-2018 Kerstdiner in de avond 

Donderdag 20-12-2018 De kinderen zijn ’s middags vrij 

Vrijdag 21-12-2018 Voor de kinderen begint vandaag de kerstvakantie 

Maandag 07-01-2019 We zien iedereen graag weer terug in het nieuwe 

jaar op maandag 07-01-2019 

Eerste week Week van de luizencontrole 

Woensdag 09-01-2019 Basketbal groep 8 (bij voldoende belangstelling) 

Woensdag 16-01-2019 Basketbal groep 8 (bij voldoende belangstelling) 

Zondag 20-01-2019 Start Nationale Voorleesdagen 

Maandag 21-01-2019 Start Project Vier Keer Wijzer 

Woensdag 23-01-2019 Basketbal groep 8 (bij voldoende belangstelling) 

Woensdag 30-01-2019 Finale basketbal groep 8 (bij voldoende 

belangstelling) 

 

KERSTKAARTENACTIE VAN HET OUDERENFONDS 

Na het vertrek van Sinterklaas zijn de kinderen druk aan het werk gegaan om 

prachtige kaarten te maken met lieve wensen erop voor oudere mensen in 

Nederland. Hiermee nemen we deel aan de Kerstkaartenactie van het 

Ouderenfonds. Misschien heeft uw kind hier thuis iets over verteld? 

De mooie kaarten zijn allemaal opgestuurd naar het Ouderenfonds, dat zorgt 

voor verdere verspreiding van de kaarten. We hopen hiermee veel oudere mensen 

een plezier te doen en hun Kerstdagen (nog) fijner te maken. 

In de toekomst zullen we als school vaker vanuit onze wijk- en maatschappelijke 

functie de verbinding zoeken met de oudere bewoners in onze omgeving. Mocht u 

hiervoor suggesties hebben, laat het dan weten. 
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DE NIEUWE LEERLINGRAAD VAN OBS DE CATAMARAN 

De afgelopen periode zijn in de groepen 6, 7 en 8 nieuwe leerlingen gekozen voor 

de leerlingenraad. De onderstaande leerlingen zijn door hun klasgenoten 

gekozen:  

- Yorrinde Groep 6 

- Sierra Groep 6 

- Dali  Groep 7 

- Jay-Brean Groep 7 

- Chelsea Groep 8 

- Damian V Groep 8 

 

Dit schooljaar zit Lucas (uit groep 7) ook nog in de leerlingenraad om de nieuwe 

leden te ondersteunen met hun nieuwe taken.  

In de loop van het schooljaar zullen ook twee leerlingen uit groep 5 plaatsnemen 

in de leerlingenraad.  

De eerste kennismakingsbijeenkomst heeft plaats gevonden op vrijdag 7 

december. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke actiepunten besproken.  

Juf Diana en juf Hedy zullen de begeleiding van de leerlingenraad op zich nemen. 

De kinderen hebben er veel zin in!  

Wij wensen de nieuwe leerlingenraad dan ook heel veel succes toe!  

 

 



4 
 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2018/2019 nr. 5 

 

VERKEERSVEILIGHEID & HANDHAVING 

 
Tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad is ernstige zorg uitgesproken over 

de veiligheid tijdens het in- en uitgaan van de school. Dit betreft vooral rij- en 

parkeergedrag van automobilisten. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Hierbij 

doen we een dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid in deze, zodat de 

veiligheid van onze (school)kinderen gegarandeerd kan worden. 

Ook is hier inmiddels een gesprek over geweest met handhaving. Zij laten weten 

dat er een groot aantal meldingen binnen komt. Tot nu toe hebben zij vooral 

gewaarschuwd bij overtredingen. De periode van waarschuwen is nu voorbij. Zij 

zullen eerder bekeuren. Ook handhaving is hiertoe gerechtigd, net als de politie. 

Veiligheid is ook één van de aandachtspunten in de leerlingenraad. Zij zullen in 

januari een afspraak hebben met handhaving om te bespreken hoe we de 

veiligheid rondom de school kunnen vergroten. U zult hier in het nieuwe jaar 

zeker terugkoppeling over krijgen. 

 

ENGELS VAN GROEP 1 T/M 8 met Take it easy !! 

 
In het basisonderwijs is onderwijs in de Engelse taal verplicht voor de groepen 7 

en 8. Het is echter jammer om geen gebruik te maken van de taalgevoeligheid 

van de jongere kinderen. We hebben daarom de afgelopen periode gebruikt om 

proeflessen te geven met de digitale methode Engels van Take it easy. Hiermee 

werken we ook in groep 7 en 8 en hier zijn we heel tevreden over. Ook voor de 

jongere kinderen bleken deze lessen boeiend en interessant. Ze zijn enthousiast 

als de native speaker in zeer correct Engels aan het woord is op het digibord. De 

jongere kinderen worden eigenlijk ondergedompeld in een Engels taalblad en er 

wordt vooral in het Engels gepraat en gezongen. Richting de bovenbouw komt er 

ook het schrijven van de Engelse taal bij. Er is dan ook besloten om na de 

kerstvakantie ons Engels onderwijs uit te breiden door de hele school van groep 

1 t/m 8. 

 



5 
 

 
 

 

EEN CADEAU VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 
Onze medezeggenschapsraad heeft het kalenderjaar 2018 afgesloten met een 

gift aan de school: meester Anton is uit winkelen gestuurd en terug gekomen met 

2 draadloze microfoons. Tijdens de ontvangst van Sint en zijn Pieten op het 

schoolplein hebben we hier al dankbaar gebruik van gemaakt. Gedurende het 

schooljaar (en de volgende schooljaren) zullen er veel momenten zijn dat 

kinderen hier profijt van hebben. Hartelijk dank, MR !! 

 

PLEINPLAKKERPROJECT: VERKEERSPLEIN 

 
Heeft u het verkeersplein al bewonderd? We zien hier regelmatig kinderen 

gebruik van maken. Ook voor ons als school is dit interessant. Dit is ook de 

bedoeling geweest van de studenten van de Hoge School Rotterdam die hiervoor 

samen hebben gewerkt met de gemeente Capelle aan den IJssel. Helaas viel op 

vrijdag 7 december de feestelijke opening in het water, maar ze hebben gezellig 

over het verkeersplein gepraat met de kinderen die bij de naschoolse opvang van 

KindeRdam waren. 

 

HET STRIPBOEK VAN SCHOLLEVAAR MET EEN BOODSCHAP: 

wees zuinig op onze omgeving, ons milieu! 
 

Kees de Jong heeft ter ere van 40 jaar Schollevaar een prachtig stripboek 

getekend en geschreven over Scholly Schollevaar “Babels van Ka, een avontuur in 

Capelle aan den IJssel”. Op donderdag 6 december heeft hij aan alle kinderen 

van onze school dit stripboek uitgedeeld en verteld waar het over gaat. De 

vervuiling van het Schollebos was aanleiding voor interessante gesprekken met 

de kinderen. Alle kinderen hebben beloofd op te letten dat ze zelf geen afval op 

de grond gooien en anderen ook te vragen om afval in de prullenbakken te gooien. 

Heeft u het stripboek al gezien/gelezen? Het is echt de moeite waard. 
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CAPELSE SCHOLENMARKT op woensdag 16 januari 2019 
 

Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn welkom op 

deze scholenmarkt om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor voortgezet 

onderwijs. U heeft hierover al eerder informatie ontvangen. Bezoekers vanuit 

Schollevaar zijn welkom van 18.00 uur tot 19.00 uur in Sporthal Schenkel. 

 

 

 

 

 
 

 

MERRY CHRISTMAS & A HAPPY 2019 !! 


