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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuws over de verlenging van de lockdown kwam niet helemaal als verrassing. De
onduidelijkheid over de heropening van de scholen vinden we echter wel lastig, hoewel
we begrijpen dat de dilemma’s erg ingewikkeld zijn en voor veel mensen gevolgen
hebben.
Het Crisisteam van BLICK is weer bij elkaar geweest en ziet op dit moment geen reden
om het huidige beleid aan te passen. Zij blijven echter constant in overleg. BLICK maakt
inmiddels deel uit van een breder Capels platform, waarop diverse partners kennis en
inzichten delen. Zij stemmen hierbij beslissingen op elkaar af. U leest hier meer over in
deze Flessenpost, met name betreffende de leerplicht.
Verder is er natuurlijk informatie over het vervolg op onze school. Grotendeels gaan we
door zoals we bezig waren. De gymchallenge heeft al leuke acties en plaatjes
opgeleverd, zoals u zult zien. Ook is er nog een uitnodiging vanuit Welzijn Capelle over
deelname aan de webinars van OuderLab Academy Schollevaar.
De onzekerheid blijft, maar daardoor laten we ons niet uit het veld slaan. Samen met u
en de kinderen zijn we hard aan het werk. Petje af voor ieders inspanningen onder deze
bijzondere omstandigheden! We kijken uit naar de heropening van de school en houden u
op de hoogte.

Mede namens het gehele team van
obs De Catamaran,
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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DE SCHOOLSLUITING (2)
Onderwijs op afstand met thuiswerkpakketten
➢ Pakket 3 kunt u ophalen op maandag 18 januari tussen 8.15 uur en 10.00 uur op de
inmiddels bekende plekken.
➢ Vergeet u niet het gemaakte thuiswerkpakket mee te nemen?
Wilt u alstublieft anderhalve meter afstand houden van elkaar? Hartelijk dank!
Noodopvang
Aangezien we nog niet weten wanneer de school weer open kan, vragen we u voor de
week van 18 januari en de weken erna opnieuw een aanvraag te doen via een mail naar
h.vanharselaar@blickoponderwijs.nl voor gebruik van de noodopvang. De noodopvang is
bestemd voor gezinnen, waarbij beide ouders een essentieel beroep hebben en voor
gezinnen waarvan één ouder een essentieel beroep heeft en opvang thuis niet geregeld
kan worden.
Tijdens deze tweede schoolsluiting wordt meer gebruik gemaakt van de noodopvang dan
bij de eerste lockdown. Er maken op dit moment ongeveer 40 kinderen gebruik van.
De kleuters worden meestal begeleid door één van de kleuterleerkrachten.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 vormen één groep. Vanwege de grootte van deze groep,
het verschil in leeftijd en de onlinemomenten van de leerkrachten komen voor deze
kinderen bij toerbeurt 2 leerkrachten naar school. Zij geven echter geen les aan de
leerlingen, zoals ze gewend zijn, maar hebben vooral de rol van toezicht en helpen de
kinderen verder bij het werken aan hun thuiswerkpakket. Er wordt wel een grote mate
van zelfstandigheid van deze kinderen verwacht.
Uiteraard wordt er ook buiten gespeeld en eten/drinken we 2 keer per dag net als op
een gewone schooldag.
Voor de noodopvang wordt de in/uitgang bij de parkeerplaatsen gebruikt. Wilt u zorgen
dat uw kind(eren) om 8.15 uur op school zijn als ze gebruik maken van de noodopvang?
Graag afmelden als u op een ingeplande dag geen gebruik maakt van de noodopvang.
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang moet elke week bij de
gemeente doorgegeven worden.
Onderwijs op afstand digitaal via Teams
Op een enkel technisch probleem verlopen de online momenten via Teams steeds beter.
➢ Voor groep 3, 4 en 5 is er elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een
gezamenlijk moment met de leerkracht via Teams tussen 10.00 en 11.00 uur.
➢ Niet op maandagen, want dat zijn de ophaalmomenten voor de nieuwe
thuiswerkpakketten.
➢ Voor groep 6, 7 en 8 is dit tussen 9.00 uur en 10.00 uur.
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Dit moment via Teams is bedoeld om even bij te praten, de dagplanning te bespreken,
vragen te stellen/beantwoorden, een (korte) instructie te geven en eventueel te
bekijken wie waar nog hulp bij nodig heeft. De lengte van het moment kan verschillen.
Ook kan er een (vervolg)afspraak gemaakt worden met een kleinere groep of een
individueel kind/ouder. Het is belangrijk dat uw kind op die momenten achter de laptop
of een ander computerdevice zit.
Elke dag ontdekken we weer meer mogelijkheden. Dit geldt ook voor de kinderen. Zo
gaan we stapsgewijs steeds beter om met digitaal onderwijs, een leerproces voor ons
allemaal.
Aanwezigheid tijdens de online-momenten en leerplicht
Zoals aangegeven heeft ons bestuur zitting genomen in een gemeentelijk overleg met
partners betreffende onderwijs en Corona. Gemeenschappelijke zorgen zijn besproken.
Leerplicht maakt hier ook onderdeel van uit en heeft aangegeven te handhaven in deze
lockdownperiode.
Dit betekent dat leerlingen die niet verschijnen tijdens online-momenten of waar we
geen contact mee kunnen krijgen, door ons gemeld moeten worden bij leerplicht als
“ongeoorloofd verzuim”.
Dit is uit zorg voor de kwetsbare en onbereikbare leerlingen en het belang van ieder
kind om ook in deze tijd onderwijsondersteuning te krijgen.
Het is dus heel belangrijk dat u met de leerkracht contact opneemt als uw kind niet aan
kan sluiten bij een Teamsmoment met opgaaf van redenen. Dit voorkomt onduidelijkheid
en zorg.
De leerkrachten zullen bij niet online verschijnen contact met u zoeken, zoals dit ook
gebeurt wanneer uw kind zonder afmelding niet op school komt tijdens een gewone
schooldag. De online-momenten zijn dus geen vrijblijvende momenten.
Wij realiseren ons, dat het best lastig kan zijn om thuis alles goed te organiseren, zeker
als er door u ook thuis gewerkt moet worden. Er wordt veel van u verwacht. We kunnen
niet vaak genoeg herhalen, dat het belangrijk is dat u het aan ons laat weten als u tegen
dingen aanloopt. We denken graag met u mee in oplossingen.
Met behulp van de thuiswerkpakketten en online ondersteuning willen we de doelen van
ons onderwijs voor de diverse vakken gedurende de schoolsluiting toch bereiken. Het is
belangrijk dat we hier met elkaar ons best voor doen.
Squla
U heeft inlogcodes ontvangen voor Squla. Als u wilt, kunt u hier (gratis) gebruik van
maken. De tijden waarop dit gratis kan zijn (tijdelijk) veranderd. Dit is nu mogelijk van
12.00 uur tot 16.00 uur.
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Bereikbaarheid van school en leerkrachten
De school is gedurende de gehele schoolsluiting in ieder geval bereikbaar van 8.00 uur
tot 15.00 uur, zowel telefonisch als fysiek.
De leerkrachten zijn voor u bereikbaar tussen 9.00 en 14.00 uur. Dit kan via Parro, mail,
telefoon en Teams. We kunnen ons voorstellen dat u (of uw kind) een vraag heeft na
14.00 uur. U kunt deze vraag dan gerust stellen via Parro of mail. De leerkracht zal de
volgende dag reageren. In geval van 2 leerkrachten kunt u het bericht het beste naar
beide leerkrachten sturen. De leerkracht die op die dag werkt zal reageren. Dit is
uiteraard ook mogelijk voor de ouders van onze kleuters.
Als een leerkracht de noodopvang verzorgt kan hij/zij niet direct reageren.
Helaas merken we dat de systemen toch nog regelmatig overbelast zijn, waardoor
vertraging ontstaat. Hier is helaas niets aan te doen vanuit school.
Vervolg
Tegen de tijd dat we zeker weten dat de school weer open gaat, gaat iedereen eerst
acclimatiseren. De stand van zaken wordt daarna bekeken door observatie en toetsing,
waaronder de CITO-middentoetsen voor alle groepen. Groep 8 heeft natuurlijk onze
bijzondere aandacht in verband met de eindadviesgesprekken voor de overstap naar het
voortgezet onderwijs.

GYMCHALLENGE
De gymchallenge van meester Frans is weer erg leuk deze week. Dit keer heeft hij er
ook voor de kleuters leuke bewegingsoefeningen bij gedaan. Leuk om uit te proberen! Ze
zijn nog een keer toegevoegd.
Meester Frans heeft al leuke foto’s ontvangen, zoals hieronder van Julius uit groep 6.
Echt heel sportief en knap! U kunt ze sturen naar f.vandooren@blickoponderwijs.nl.
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OuderLab Academy Schollevaar
Beste ouders/ verzorgers,
Voordat COVID-19 uitbrak, vonden er wekelijks OuderLab bijeenkomsten plaats in het KinderLab
Schollevaar, maar dat is nu helaas niet meer mogelijk. Daarom hebben wij gezamenlijk het initiatief
opgepakt om online webinars te organiseren. De webinars van OuderLab Academy zijn een
alternatief voor ouders om toch de informatie te krijgen die van belang is bij opgroeiende kinderen.
Bij OuderLab Academy kunnen ouders en verzorgers uit de wijk Schollevaar digitale workshops en/of
korte trainingen volgen over verschillende onderwerpen gericht op opvoeding, ontwikkeling van
kinderen en onderwerpen passend bij de thema’s van het KinderLab.
De eerst volgende OuderLab Academy webinar zal plaatsvinden op woensdag 20 januari van 15.15u
tot 16.15u.
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Thema: Waarom praten zo belangrijk is
In deze webinar zal er ingegaan worden op waarom praten met elkaar belangrijk is, zowel voor
ouders onderling als ouders met hun kind.
U krijgt hierover tips en informatie van Vivian Coëlho, zij is expert op het gebied van communicatie in
moeilijke tijden.
Aanmelden kan via de website van het Kinderlab (zie activiteitenprogramma Schollevaar) of deze
link: https://onzevreedzamewijk.webinargeek.com/ouderlab-academy-waarom-praten-zo-belangrijkis
Mocht u de webinar gemist hebben, maar wilt u deze toch graag terug zien dan kunt u contact
opnemen met het KinderLab.
Ook voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het KinderLab Schollevaar
kinderlabschollevaar@welzijncapelle.nu .
Hartelijke groet,
Cheryl Toemere (Kinderbuurtcoach Schollevaar) en Hilda van Gent (CJG Schollevaar)

Met vriendelijke groet,
Cheryl Toemere
Kinderbuurtcoach / Vreedzame Wijk Coördinator Schollevaar
06 – 30 16 51 27
Werkdagen: ma-di-woe
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