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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie zit er bijna op.  Zoals beloofd hierbij de eerste Flessenpost van schooljaar 

2020-2021. Mogelijk heeft u uw oorspronkelijke vakantieplannen moeten aanpassen, maar 

hopelijk heeft u het met elkaar toch naar uw zin gehad 

Schooljaar 2019-2020 zal de boeken in gaan als een bijzonder schooljaar. Ook voor dit 

schooljaar zijn er onzekere factoren. Desalniettemin zijn we net als altijd gestart met de 

voorbereidingen, omdat we er weer zin in hebben om de kinderen te ontvangen in de school. 

 

In principe zullen we beginnen zoals we geëindigd zijn. In de bijlage vindt u een bericht vanuit 

het crisisteam van BLICK met relevante informatie over hoe we het schooljaar in deze 

Coronatijd met elkaar starten. Leest u deze goed door. Dit betreft algemene informatie, maar 

ook informatie over onze school. In een apart stukje in deze Flessenpost kom ik nog terug op een 

aantal praktische zaken. 

 

Voor onze kleutergroep 1-2 C, omgedoopt in de Zeesterren, hebben veel mensen gewerkt aan het 

omtoveren van het speellokaal in een kleuterlokaal voor onze Zeesterren, met name meester Paul 

en juf Caroline die juf Ria vervangen. We zijn hier heel tevreden over en zijn benieuwd hoe de 

kinderen het vinden.  

Helaas hebben we nog enkele zieke en afwezige collega’s. Over personeel en huisvesting leest u in 

de Flessenpost meer. Gelukkig is het wel gelukt om de vervanging te regelen. 

 

Voor de zekerheid herhalen we in deze Flessenpost nog een keer de vrije dagen voor de kinderen. 

Natuurlijk komt ook de jaarkalender weer naar u toe, zodra deze binnen is van de drukkerij. Dan 

bent u weer helemaal op de hoogte en kunt u aanvullen wat nodig is. 

Ook is het prettig voor u om te weten wanneer de kinderen gymles hebben. Meester Frans gaat 

deze weer verzorgen voor groep 3-8 twee keer per week. Het gymrooster voegen we ook voor u 

toe. De godsdienstlessen vanaf groep 5 zijn weer op donderdag. 

 

Helaas zijn nog niet alle bibliotheekboeken terug op school. Wilt u thuis nog eens kijken? We zijn 

nog steeds op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek op school. U kunt zich hiervoor opgeven 

bij mij.  

 

Mocht u vragen hebben, laat het ons weten.  

We gaan voor een fijn en gezond schooljaar 

met elkaar! 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 
Maandag 31 augustus 2020 Eerste schooldag na de zomervakantie 

Maandag 21 september 2020 Studiedag, leerlingen zijn vrij 

Donderdag 24 september 2020 Startgesprekken met ouder(s)/verzorger(s) ’s 

middags en ‘s avonds 

Dinsdag 29 september 2020 MR-vergadering (1) 

Woensdag 30 september 2020 Start Kinderboekenweek 2020: En toen ? 

Maandag 5 oktober 2020 Dag van de leerkracht 

Zondag 11 oktober 2020 Einde Kinderboekenweek 

Woensdag 14 oktober 2020 Jaarvergadering Ouderraad 

Maandag 19 oktober t/m 

vrijdag 23 oktober 2020 

Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober 2020 Eerste schooldag na de herfstvakantie 

 

VRIJE DAGEN EN VAKANTIES IN SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Studiedag Maandag 21 september 2020 

Herfstvakantie  Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Studiedagen Woensdag 18 november 2020 

Donderdag 19 november 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Studiedag Vrijdag 5 februari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Leerling-vrije dag Donderdag 1 april 2021 

Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021 

Tweede Paasdag Maandag 5 april 2021 

Studiedag Dinsdag 6 april 2021 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Leerling-vrije dag Woensdag 16 juni 2021 

Zomervakantie Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

De studiedagen en leerling-vrije dagen vallen buiten de reguliere vakantiedagen en zijn 

daarom groen gemaakt. Deze dagen hebben de leerlingen geen school.  

Met bovenstaand jaarrooster worden 950 lesuren gegeven. 
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PERSONEEL EN GROEPSBEZETTING 
 

Onderstaand vindt u een overzicht van de inzet van personeel bij aanvang van dit 

schooljaar. Dit is uitdrukkelijk een overzicht onder voorbehoud, aangezien de personele 

ontwikkelingen in deze tijd onvoorspelbaar zijn. 

Helaas beginnen we dit schooljaar met een aantal zieke collega’s.  

 

Groep 1-2C de Zeesterren 

Juf Ria zal nog enige tijd afwezig zijn. Ze heeft nog veel tijd nodig om tot rust te 

komen. Zoals eerder aangegeven zullen juf Caroline (c.debruijn@blickoponderwijs.nl) en 

meester Paul (p.karreman@blickoponderwijs.nl) haar vervangen. Zij zijn in oranje 

toegevoegd aan het overzicht. Beiden zijn ervaren leerkrachten vanuit het Flexteam van 

BLICK en hebben zin in dit schooljaar met de Zeesterren in het nieuwe kleuterlokaal. De 

ouders van groep 1-2C, de Zeesterren, hebben hier voor de zomervakantie een brief 

over ontvangen. Binnenkort zullen zij nog meer informatie ontvangen. 

 

Groepen 1-2 A de Dolfijnen & 1-2 B de Zeepaardjes 

Meester Paul zal ook op de woensdagen in de andere kleutergroepen werkzaam zijn. Bij 

de Dolfijnen waren nog een aantal dagen niet ingevuld en bij de Zeepaardjes heeft juf 

Marjolein regelmatig seniorenverlof. 

 

Groep 3 

Juf Simone heeft al enige tijd last van een chronische bloedziekte. Hierdoor is zij extra 

vatbaar, heeft ze een verminderde weerstand en vermoeidheidsklachten. Zij zal het 

schooljaar niet starten en adviezen van de specialisten zullen steeds gevolgd worden, 

ook omtrent eventuele medicatie. Voorzichtigheid is geboden, juist in deze tijd. 

In de laatste vakantieweek heb ik een gesprek gehad met juf Marijke. De 

zomervakantie heeft haar niet de rust en ontspanning gebracht die zo hard nodig was. 

Vermoeidheidsklachten maken dat ze niet kan starten. Het is belangrijk dat zij haar 

energie weer op gaat bouwen en daarna rustig haar werkzaamheden in de school kan 

opbouwen.   

Het is een puzzel geweest om voor groep 3 de vervanging te regelen. Vanuit het 

Flexteam zal juf Loes (l.kremer@blickoponderwijs.nl) in de komende periode 

grotendeels 4 dagen voor de groep staan. Meester Jan zal haar aanvullen, naast de 3 

dagen dat ook juf Nienke (n.rorije@obsdecatamaran.nl) voor groep 3 beschikbaar is. Zij 

is in de laatste fase van haar studie en zal veel voor de groep staan. Onderling zal er 

steeds afstemming plaats vinden, ook wat betreft de ondersteuning in deze groep. 

De werkdagen van juf Loes en meester Jan kunnen af en toe wisselen in verband met 

reeds andere geplande verplichtingen. 

mailto:c.debruijn@blickoponderwijs.nl
mailto:p.karreman@blickoponderwijs.nl
mailto:l.kremer@blickoponderwijs.nl
mailto:n.rorije@obsdecatamaran.nl
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De laatste dagen is er nog hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de start van groep 

3 en de inrichting van het nieuwe lokaal (voorheen lokaal groep 4) samen met het 

realiseren van extra werkplekken voor de relatief grote groep in de aula van de 

middenbouw. 

 

Groep 5 

Juf Anouk is in de laatste vakantieweek terug gekomen vanuit het oranje geworden 

Spanje. Uiteraard houdt zij zich, in goed overleg, aan de voorgeschreven 10 dagen 

thuisisolatie. We hopen dat u dit ook doet als u uit een oranje / rood gebied komt. Zo 

zorgen we goed voor elkaar. 

De eerste schoolweek zal in groep 5 juf Nadia (n.eljaghaoui@obsdecatamaran.nl) staan 

op maandag en woensdag. Meester Jan is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

We hopen dat juf Anouk er in de tweede schoolweek weer zal zijn. Gelukkig voelt zij 

zich prima. 

 

Groep 6 

Vanwege ziekenhuisbezoek zal juf Imara in de eerste schoolweek op woensdag in groep 

6 staan en is juf Miranda vrij. Op donderdag is juf Miranda er dan. 

 
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

Groep 1-2 A 

Dolfijnen 

Jacqueline  Jacqueline Jacqueline  

Paul (om en om) 

Saskia  Saskia  

Groep 1-2 B 

Zeepaardjes 

Marjolein Marjolein Marjolein  

Paul (om en om) 

Marjolein Marjolein  

Groep 1-2 C 

Zeesterren 

Ria  

Paul  

Ria  

Paul  

Ria  

Caroline  

Ria  

Caroline  

Ria  

Caroline  

Groep 3 Marijke  

Jan  

Nienke 

Ondersteuning 

Marijke  

Loes  

Nienke 

Ondersteuning 

Marijke  

Loes  

Nienke 

Ondersteuning 

Simone  

Loes  

Simone  

Loes  

Groep 4 Kitty Kitty Kitty Kitty Nadia 

Groep 5 Anouk Nadia Nadia  Anouk Anouk 

Groep 6 Miranda  Miranda Miranda Imara  Miranda 

Groep 7 Anita Imara 

 

Anita 

Imara 

Anita Anita 

Groep 8 Imara  Sanne  Sanne Sanne Imara 

Ondersteuning: 

➢ Juf Diana als onderwijs-assistente. 

➢ Juf Joyce als intern begeleider (2 dagen). 

➢ Juf Sanne als intern begeleider (1 dag). 

➢ Meester Anton als conciërge. 

➢ Meester Jan voor de schoonmaak. 

mailto:n.eljaghaoui@obsdecatamaran.nl
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Gisteren hebben we met alle collega’s bij elkaar gezeten om het schooljaar te starten. 

We hebben nader kennis gemaakt met onze nieuwe collega’s: Saskia Kruger, Anita Smit, 

Miranda van Milink en ook Nadia el Jaghaoui (zij is eind vorig schooljaar al bij ons 

gestart). Binnenkort zullen zij zich ook aan u voorstellen. 

Met elkaar hebben we al hard gewerkt om het nieuwe schooljaar goed voor te bereiden 

en ik heb met trots de kring rond gekeken. Ons team kenmerkt zich door mensen die 

enorm betrokken zijn en zich tot het uiterste in zetten voor hun groep. Het welbevinden 

en de ontwikkeling van uw kind(eren) zijn voor ons steeds weer de drijfveer. Toch ligt 

daar het gevaar op de loer van te hard werken, van grenzen overschrijden. Het bekende 

verhaal van de werkdruk in het onderwijs. We hebben dan ook afgesproken om, naast 

goed voor uw kind(eren) te zorgen, ook goed voor elkaar te zorgen en onszelf. 

Hiermee hebben we een goede start gemaakt van een onvoorspelbaar schooljaar. We 

kijken ernaar uit de kinderen weer te verwelkomen in de groepen en ook het contact 

met u weer te hebben op gepaste wijze. 

 

HUISVESTING  

 

Dit schooljaar starten we met 9 groepen in onze school. 

➢ Groep 1-2A / de Dolfijnen in hun eigen lokaal. 

➢ Groep 1-2B / de Zeepaardjes in hun eigen lokaal. 

➢ Groep 1-2C / de Zeesterren in het speellokaal. 

➢ Groep 3 in het oude lokaal van groep 4 (kapstok bij ingang aan schoolplein) 

➢ Groep 4 in het oude lokaal van groep 3 (kapstok bij meester Anton) 

➢ Groep 5 in hetzelfde lokaal (kapstok bij ingang aan schoolplein) 

➢ Groep 6 in het oude lokaal van groep 8 (kapstok bij ingang aan het schoolplein) 

➢ Groep 7 in het oude lokaal van groep 1C (kapstok bij ingang parkeerplaatsen) 

➢ Groep 8 in het oude lokaal van groep 6 (kapstok bij ingang parkeerplaatsen) 

 

Gelukkig kunnen we veel bewegingsonderwijs van de kleuters buiten laten plaats vinden. 

Voor de momenten dat dit niet lukt, zoals bij slecht weer, hebben we overleg met Het 

Baken om hun speellokaal te gebruiken. Op dinsdagen kunnen we altijd gebruik maken van 

het speellokaal van Het Baken. 
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HOE VERDER NA DE ZOMERVAKANTIE ? 
 

In de brief in de bijlage vanuit het crisisteam aan de ouders van BLICK staat veel 

belangrijke informatie voor een goede gang van zaken binnen en buiten de school. 

 

Dit betekent dat ouders zo min mogelijk op het schoolplein en in de school komen, 

eigenlijk alleen op afspraak en/of in overleg met directie. Wilt u dan aanbellen bij de 

ingang bij de parkeerplaatsen? Dit is bijvoorbeeld het geval als kinderen voor het eerst 

naar school komen.  

➢ De kleuters verzamelen nog steeds op het basketbalveld.  

Wilt u als ouders buiten het hek rondom het basketbalveld blijven, bij voorkeur 

op de hoek waar de groep van uw kind staat? Graag ook zorgen dat de doorgang 

van de kinderen naar de school vrij blijft. Zo houden we goed overzicht en 

houden volwassenen automatisch voldoende afstand.  

➢ De groepen 3 t/m 6 verzamelen bij de juf/meester op het schoolplein.  

➢ Groep 7 en 8 wachten bij de ingang bij de parkeerplaatsen op hun juffen. 

Zodra er aanpassingen komen, wordt u hierover natuurlijk geïnformeerd. 

 

Het is weer gelukt om de personele puzzel te leggen voor het begin van dit schooljaar. 

Ook in de brief vanuit BLICK wordt de problematiek van de vervanging in het onderwijs 

benoemd. Verdelen van groepen is niet wenselijk in deze tijd, dus als er geen vervanging 

meer mogelijk is, zal er toch gevraagd worden om de kinderen thuis te houden. Voor een 

enkele dag zal dit geen thuiswerk vragen, maar op school gaan we ons er uiteraard wel op 

beraden hoe we met langere periodes om moeten gaan ten aanzien van thuiswerk en 

onderwijs op afstand. 

 

Ook gaan we bespreken hoe we de startgesprekken aan het begin van het schooljaar met 

u kunnen realiseren en de jaarvergadering van de Ouderraad. U hoort/leest hier nog 

meer over. 

 

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we structureel over naar het continurooster, dat we 

ook voor de zomervakantie hadden.  

Als bijlage is informatie toegevoegd over het continurooster en het eten/drinken.  

Via KindeRdam is het mogelijk om gebruik te maken van hun tijdelijke  aanbod van de 

NSO t/m december 2020 van 13.15 uur tot 14.45 uur ter overbrugging naar deze nieuwe 

schooltijden. 
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AFWIJKENDE GYMTIJDEN SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gymlessen zijn dit schooljaar op dinsdag en vrijdag. Er zal gezorgd worden voor 

zoveel mogelijk ventilatie en per groep zal er gebruik worden gemaakt van een 

kleedkamer. Er hoeven alleen schoenen gewisseld te worden. 

Zoals u ziet begint groep 5 op beide dagen in de gymzaal. Wilt u zorgen dat de kinderen 

daar dan op tijd zijn, zodat ze om 8.15 uur met de gymles kunnen beginnen? 

Groep 8 heeft op beide dagen gym tot 13.15 uur en gaat dan naar huis vanuit de gymzaal. 

 

STUDIEDAGEN & ONDERWIJSKWALITEIT 
 

Onze studiedagen hebben afgelopen schooljaar vooral in het teken gestaan van onze 

basisopdracht: het geven van de goede les in de klas. Hier gaan we dit schooljaar mee 

verder met name ook tijdens de studiedagen. We kunnen, net als onze leerlingen, ook 

veel van elkaar leren. Deze studiedagen worden ook gebruikt om steeds beter te naar 

leerlingen te kijken, te analyseren en te signaleren. Hiermee kunnen we betere keuzes 

maken voor wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te 

maken. We stemmen ons onderwijs steeds beter af op de kinderen in onze school. 

De adviezen van ons auditteam van BLICK en de Onderwijsinspectie helpen ons hierbij. 

 

Op maandag 21 september is onze eerste studiedag. 

 

 

 

Gym-dinsdag 
Meester Frans 
8.15-9.00  5 

9.00-9.45 4 

9.45-10.30 3 

Pauze  

11.00-11.45 6 

11.45-12.30 7 

12.30-13.15 8 

Gym-vrijdag 
Meester Frans 
8.45-9.30 5 

9.30-10.15 4 

10.15-11.00 3 

11.00-11.45 6 

11.45-12.30 7 

12.30-13.15 8 


