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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op woensdag 8 april zijn alle thuiswerkpakketten 2 weer ingeleverd. De leerkrachten 

hebben het werk van de kinderen bekeken. Over het algemeen is er erg hard gewerkt 

door de kinderen en door u. Leerkrachten hebben veel complimenten kunnen geven. Zij 

zullen dit aan u terugkoppelen via de telefoon, Parro of mail.  

 

We merken echter ook dat het niet altijd even makkelijk is. Dat is niet vreemd. Van u 

als ouders wordt plotseling veel verwacht in het leerproces van uw kinderen. Dit is niet 

eenvoudig. Elke thuissituatie is anders. U heeft verschillende verantwoordelijkheden, 

ook wat betreft uw werk en het gezin/huishouden. Ook kunnen niet alle ouders hun 

kind(eren) in dezelfde mate helpen.  

Komt u met uw vragen gerust naar ons toe. Wij proberen u te helpen waar mogelijk en  

ook maatwerk te leveren. De leerkrachten kennen uw kind(eren) vanuit de schoolse 

situatie en weten wat er van hen verwacht mag worden. De oudere leerlingen kunnen ook 

meer zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun thuiswerk. Dit wordt op school ook van 

ze gevraagd. De herhalingsstof kunnen ze zeker maken. 

Belangrijk is dat de kinderen die werken in de digitale programma’s Bouw Tutor lezen en 

Dexlex goed blijven oefenen. Rekentuin en Taalzee zijn ook belangrijk. De leerkrachten 

kunnen zien hoe er thuis aan gewerkt wordt en koppelen ook terug als het goed gaat of 

als er meer geoefend moet worden. 

Voor ouders is vanuit het Ministerie ook de site ouders.lesopafstand.nl beschikbaar voor 

praktische tips. 

 

Inmiddels zijn er ook laptops uitgedeeld om het onderwijs op afstand ook digitaal te 

ondersteunen. Mocht u nog een laptop 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 heeft inmiddels digitaal/online vergaderd met Microsoft Teams, zodat we in 

contact blijven met elkaar en over ons onderwijs op afstand in gesprek blijven.  

De volgende stap is om via Microsoft Teams met u en de kinderen contact te leggen. Juf 

Imara en juf Sanne zijn in groep 6 hiervoor een pilot aan het voorbereiden. De ouders 

van groep 6 zullen hierover door de leerkrachten geïnformeerd worden.  
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Voor het werken met Microsoft Teams is de school intern bezig met de voorbereidingen. 

Volgende week verwachten we dat we alle ouders hierover kunnen informeren, zodat u 

thuis ook de voorbereidingen kunt treffen en we met uw kind(eren) via Microsoft Teams 

contact kunnen leggen.  

 

Mogelijk weet u al dat Schooltv voor thuis veel educatieve programma’s beschikbaar 

heeft gesteld. Echt de moeite waard om te bekijken! Zie hiervoor verderop in onze 

Flessenpost. 

 

Er gebeurt nu veel achter alle voordeuren. Om u een impressie te geven van wat er thuis 

allemaal gebeurt hebben de leerkrachten van alle groepen foto’s ingestuurd. 

 
Thuiswerkpakket 3 kan worden ingeleverd op donderdagmorgen 23 april. Natuurlijk 

hopen wij, net als iedereen, dat na de meivakantie de school weer open gaat, op wat voor 

manier dan ook. Hierover komt duidelijkheid rondom 21 april. Uit voorzorg gaan wij ons 

ondertussen toch buigen over het aanbod voor de periode na de meivakantie. 

 

Inmiddels hebben 23 ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Hartelijk dank 

daarvoor. We hebben echter minimaal 70 reacties nodig om een betrouwbare meting te 

kunnen doen. Hopelijk wilt u toch nog 10 minuutjes vrij maken voor de volgende link: 

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

 

Zoals altijd houden we u op de hoogte. Een fijn weekend voor nu en graag tot ziens, in 

goede gezondheid, mede namens het gehele team. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 

 

Agenda komende periode:  

 

Dinsdag 21 april 2020 Beslissing van de minister-president omtrent de 

schoolsluiting.  

Maandag 27 april 2020 t/m 

vrijdag 8 mei 2020 

Meivakantie 

 …………. 

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Z2VQYLX
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SCHOOLTV THUIS DOOR SAMENWERKING 

SCHOOLTV EN NPO ZAPPELIN 
 

Schooltv biedt vanaf maandag 6 april educatieve programma’s aan op de tv-zender NPO 

Zappelin extra voor basisschoolkinderen. 

Elke doordeweekse dag in de ochtend is er een selectie te zien van lesvideo’s die veel 

worden gebruikt in het basisonderwijs.  

Kinderen uit de onderbouw leren bijvoorbeeld letters met Letterjungle en rekenen met 

Moffel en Piertje. Ook kunnen ze meezingen met de liedjes uit Sesamstraat.  

Voor leerlingen uit de bovenbouw zijn er video’s van 13 in de oorlog en Willem Wever, 

maar ook landenvideo’s voor wereldoriëntatie. 

TIJDVAKKEN: de video’s worden getoond in tijdvakken.  

➢ Voor groep 1 en 2 is het programma te zien van 09.00 tot 09.30 uur.  

➢ Daarna volgt van 09.30 tot 10.00 uur groep 3 en 4.  

➢ Van 10.00 tot 11.00 uur is het tijd voor groep 5 en 6. 

➢ Daarna komen groep 7 en 8 aan bod. 

Schooltv Thuis om een educatief programma te kijken van uw keuze op het door u 

gewenste tijdstip 

 

De scholen zijn dicht, maar Schooltv blijft open. Dus zit je thuis met je kind en wil je 

toch werken aan school? Geen nood! Op Schooltv.nl vindt u een lijst met de top 10 van de  

leukste en meest leerzame afspeellijsten, programma’s, films en quizzen per groep.  

Normaal voor in de klas, maar nu ook voor thuis. 

 

Veel kijk- en leerplezier! 
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EEN DOORKIJKJE …. Wat gebeurt er thuis? 

Ongelooflijk hoe hard er thuis gewerkt wordt. Voor leerkrachten is het dan ook 

ontzettend leuk om een berichtje of een foto te krijgen, want er gebeurt zo veel….. 

Kijkt u mee? 

 

Onze kleuters 

Onze kleuters hebben de afgelopen weken niet alleen maar heel hard in hun 

schoolwerkboekje gewerkt. Ook zijn ze bezig geweest met het leren veter strikken, 

want dat is natuurlijk erg handig als ze dat straks zelf kunnen… 

Als het kan en mag gaan de meeste kinderen iedere dag even naar buiten om 

bijvoorbeeld te leren fietsen of om te leren vangen en gooien met een bal. Een opdracht 

van school was om een toren te bouwen die hoger is dan jezelf…. 

 

              

 Ray en Juliet uit groep 2                             Yuna uit groep 2a 
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Verder zijn er al heel veel kinderen thuis druk bezig met het naschrijven van de letters. 

Weer anderen maken thuis wel hele moeilijke puzzels van wel 1000 stukjes.  

                                   

                          Logan uit groep 1b                     Devean uit groep 1a 

De kinderen van groep 2 zijn thuis ook druk bezig 

met het online programma van school Bouw Tutor 

lezen. Sebas uit groep 2B oefent met zijn grote 

zus. 

 

Groep 3 

Shreya en Alisha hebben een mooi verhaaltje 

geschreven en zijn daarbij ook nog creatief 

geweest. Leuk gedaan, dametjes!! 
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Groep 4 

Dit is een foto van Arjana uit groep 4 die thuis 

aan het werk is. Ze versiert een paasei voor de 

wedstrijd. Voor de kloksommen heeft ze er een 

klok bij gepakt! Slim! 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 

Geen schoolbord?  

Dan maar op de koelkast, dacht Jaimy-Lynn. 

Goede sprongen op de getallenlijn gemaakt, 

super! 
 

Groep 6 

Toen Jordy uit groep 6 van de week met de 

spellingopdrachten wilde beginnen, kwam zijn poes 

net even een kijkje nemen en ging lekker op het 

werkboek liggen. Niet heel handig, maar wel 

grappig en heel gezellig natuurlijk! 😉 

 

In groep 6 staan er iedere dag vaste vakken op de 

weektaak. Natuurlijk is er ook genoeg extra’s om 

uit te kiezen, zoals puzzelbladen, challenges en 

knutselopdrachten. Alle leerlingen kijken hun 

eigen werk na en vullen op de weektaak in hoe de 

taak is gegaan.  
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Groep 7/8 

 

Ook thuis is gewoon verder gewerkt 

aan ons kunstproject. Milá heeft een 

" Andy Warhol" gemaakt. 

 

Heel mooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jacelynn, Matts en Jairo 

werken thuis super samen 

aan het werk van groep 7. 
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Een creatieve uitdaging voor al onze leerlingen,  

de kunstenaars van obs De Catamaran !! 

- herhaling -  
  
 

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 
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