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Beste ouders, 

 

Dit is alweer de laatste Flessenpost van 

2017. Een bewogen jaar voor de 

Catamaran. Intussen is de rust op school 

wedergekeerd en kunnen we vol 

vertrouwen 2018 in. Ik heb er, als 

waarnemend directeur, alle vertrouwen 

in dat 2018 voor de Catamaran een 

fantastisch jaar gaat worden. 

Voordat het 2018 is, gaan we met elkaar 

eerst nog kerst vieren. Op 21 december 

is er in alle groepen weer een 

kerstdiner. Hierover heeft u al 

informatie ontvangen van de 

kerstwerkgroep. Daarna is het 

kerstvakantie, waarin wederom een 

grote verbouwing op het programma 

staat. Na de vakantie hebben alle 

lokalen een nieuwe vloer en hebben we 

mooie nieuwe toiletten. We kijken er 

naar uit. Voor nu wens ik u alvast fijne 

feestdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Harmen Stans 

Waarnemend directeur 

 

Agenda komende periode:  

 

Donderdag 14-12 

om 14.15 uur 

Toneelvoorstelling groep 5 

voor ouders 

Woensdag 20-12 

om 11.15 uur 

Toneelvoorstelling groep 8 

voor ouders 

Donderdag 21-12 ’s Middags vrij, ’s avonds 

kerstdiner 

Vrijdag 22-12 ’s Middags vrij 

23-12 t/m 7-1 Kerstvakantie 

Maandag 8-1 Eerste schooldag 2018 

Vrijdag 12-1 Circusmiddag 

15-1 t/m 1-2 Project over geschiedenis 

Vrijdag 26-1 Schaatsen voor groep 5-8 

Optreden groep 5 

 

Donderdag 14 december is het dan zo-

ver: groep 5 gaat optreden in een kerst-

musical. Alle ouders van groep 5 zijn die 

middag uitgenodigd om te komen kijken. 

De voorstelling begint om 14.15 uur. Ho-

pelijk tot dan! 

 

Optreden groep 8 

 

Ook de leerlingen van groep 8 gaan een 

kerstmusical opvoeren. Op woensdag 20 

december zijn de ouders van deze kin-

deren welkom om te komen kijken. We 

starten om 11.15 uur. 

 

Mooie school! 

 

Onze school wordt steeds een beetje 

mooier. Kijk eens naar onderstaande 

foto’s. Wat een mooie entree en wat een 

schitterend podium! 
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Maar we zijn nog lang niet klaar. In de 

vakantie volgt deel 3 van de verbouwing 

en daarna krijgen we nog prachtige meu-

bels voor in de hallen. Als alles af is gaan 

we de school feestelijk openen! 

 

Activiteiten in januari 

 

Wie denkt dat december de leukste 

maand van het jaar is, moet nog maar 

eens goed nadenken. Januari wordt pas 

leuk op de Catamaran! Op vrijdag 12-1 

hebben we een heuse circusmiddag, op 

vrijdag 26-1 gaan we met groep 5 t/m 8 

schaatsen op de schaatsbaan in Rotter-

dam (met dank aan de OR) en van 15-1 

t/m 1-2 hebben we een project over ge-

schiedenis. In elke groep staat een an-

der tijdperk centraal. Tijdens het pro-

ject gaan we weer aan de slag met meer-

voudige intelligentie en met 4x wijzer. 

We hebben dus niet alleen zin in decem-

ber, maar ook in januari!  

Sinterklaasfeest in groep 4 

Net als in alle andere groepen, is Sinter-

klaas ook dit jaar weer op bezoek ge-

weest in groep 4. Zoals u kunt zien heb-

ben de pieten er weer een rommel van 

gemaakt! 

 

 

 

Stichting Leergeld Capelle 

De Stichting Leergeld wil dat alle kin-

deren mee moeten kunnen doen met ac-

tiviteiten die georganiseerd worden. 

Echter, soms laat de financiële situatie 

van het gezin niet toe de bijbehorende 

kosten te betalen. Hier kan mogelijk de 

Stichting helpen. Nadere informatie 

over de Stichting vindt u op onze site 

www.leergeld.nl/capelle 

Berichten vanuit het CJG: 

HPV vaccinatie: veel gestelde vragen 

Sinds 2009 is de HPV-vaccinatie voor 

12-jarige meisjes opgenomen in het 

Rijksvaccinatieprogramma. HPV is de af-

korting van humaan papillomavirus. Dit is 

het virus dat baarmoederhalskanker kan 

http://www.leergeld.nl/capelle
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veroorzaken. Op de website van het CJG 

vindt u antwoord op veel gestelde vragen 

over de HPV-vaccinatie. 

Kerst met jonge kinderen 

De decembermaand is een drukke 

maand. Zeker met jonge kinderen kan 

dit een stressvolle periode zijn. Op de 

website van het CJG vindt u tips om de 

feestdagen rustiger te laten verlopen. 

Tip: website Voedingscentrum speciaal 

voor kinderen 

Sinds kort heeft het Voedingscentrum 

een apart websitegedeelte ingericht 

voor kinderen tussen 7 en 13 jaar. Er 

zijn allerlei handige weetjes en tips te 

vinden over voeding. Onder andere leuke 

recepten, ideeën voor een spreekbeurt 

en een quiz over topsporters. Neem een 

kijkje op de website van het voedings-

centrum! 

 

 

 


