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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De spanning stijgt in de school naarmate we dichter bij 5 december komen. Ook de peuters van 

Peutererf zijn hun gevulde schoenen afgelopen week komen ophalen in onze school. De Sint en 

zijn Pieten komen aan op de parkeerplaats voor de school en natuurlijk gaan wij hem warm 

verwelkomen met alle kinderen. Hiervoor willen we graag de parkeerplaats helemaal vrij houden. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto elders te parkeren? Hartelijk dank! 

 

 
 

Ondertussen zijn de voorbereidingen van de Kerstcommissie ook gestart. U heeft al een 

uitnodiging ontvangen om te komen helpen met versieren op maandag 9 december en opruimen op 

vrijdag 20 december. De lijsten hiervoor hangen bij de klassen. Op 6 december krijgt u meer 

informatie over ons Kerstfeest op donderdagavond 19 december. 

 

We hebben helaas nog niet alle gele brieven retour over de uitwisseling van contactgegevens via 

school met de Ouderraad. Hierdoor kan de Ouderraad niet verder met de administratie. Aan de 

kinderen van wie we nog niks terug hebben gekregen geven we voor de zekerheid een nieuw (geel) 

formulier mee. Wilt u dit per omgaande invullen en weer mee terug geven? Mochten we iets over 

het hoofd hebben gezien, dan horen we het ook graag, zodat we het weer recht kunnen zetten. 

 

In de Flessenpost is er vooral nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad en werkzaamheden die in 

en om de school gaan plaats vinden. Veel leesplezier! 

 

Namens het gehele team,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Dinsdag 03-12-2019 Voorstelling “BEER” van het Jeugdtheaterhuis in het 

Isalatheater voor de groepen 5-8. Continurooster 

tot 13.45 uur voor groep 5-8, lunchen op school. 

Donderdag 05-12-2019 Sinterklaasfeest 

Continurooster tot 13.45 uur voor alle groepen. 

Donderdag 19-12-2019 Kerstviering ’s avonds 

Alleen de ochtend is er school van 8.15 – 11.45 uur. 

Vrijdag 20-12-2019 Continurooster tot 13.15 uur voor alle groepen. 

Maandag 23-12-2019 t/m 

vrijdag 03-01-2020 

Kerstvakantie 

 

 

VOORSTELLING “BEER” IN HET ISALATHEATER 
 

Op dinsdagmorgen 3 december gaan onze groepen 5 t/m 8, samen met kinderen van Het 

Baken, naar de voorstelling van “Beer”. Waarschijnlijk heeft u de kleurige 

reclameborden langs de kant van de weg al gezien.  

Deze voorstelling wordt ons gratis aangeboden vanuit het Jeugdtheaterhuis. Spannend 

is dat 5 van onze leerlingen, die eerder bij het Jeugdtheaterhuis op de Schooltoneelclub 

hebben gezeten, mee spelen in deze voorstelling. 

De bussen worden gesponsord door beide scholen. 

 

Vanwege de lengte van de voorstelling kunnen de kinderen tussen de middag niet naar 

huis. Wilt u een lunchpakket meegeven naar school, zodat ze op school kunnen lunchen? 

Er is dan een continurooster voor deze groepen tot 13.45 uur. 

 

We wensen alle kinderen een fantastische voorstelling toe! 
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WERKZAAMHEDEN AAN HET SCHOOLPLEIN 
 

Al enige tijd hebben we veel last van waterplassen op het schoolplein. Er is door onze 

afdeling huisvesting gekeken naar oplossingen. Er zal een extra afvoerput aangelegd 

worden bij de berging van de kleuters. De werkzaamheden zullen hopelijk zo snel 

mogelijk na schooltijd plaats vinden en de kosten worden gedeeld met Het Baken. 

 

Verder zullen er ook aanpassingen gedaan worden rondom de bult. Het rood/witte lint 

wordt vervangen door houten hekken, in stijl met de rest van het schoolplein. Hierin 

komen poortjes, waardoor de toegang tot het “theater” mogelijk blijft. Het is niet de 

bedoeling dat hier verder intensief gespeeld wordt. Achter de bult hebben we immers 

minder zicht op de kinderen. Dit zal echter ook opgevangen worden door het strategisch 

plaatsen van 2 spiegels, die vanaf de rest van het schoolplein goed zichtbaar zijn. 

Verder worden er ook rubberen matten geplaatst over de betonnen trap / zitplek 

achter de bult. Ook worden de zijkanten van de glijbaan dicht gemaakt. 

 

We kunnen echter niet voorkomen dat kinderen op allerlei manieren achter de bult 

kunnen komen. Het schoolplein is echter groot genoeg en heeft voldoende 

spelmogelijkheden. We stellen het op prijs als u uw kind ook wilt stimuleren om niet 

achter de bult te spelen. 

 
De bekostiging van deze aanpassingen zal ook gedeeld worden met Het Baken.  

We hopen dat de werkzaamheden in de kerstvakantie plaats vinden, maar dit zal mede 

afhankelijk zijn van het weer. 

Na de kerstvakantie gaan we bekijken hoe we de overlast van het zand kunnen 

verkleinen. 

 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
 

Op donderdag 21 november heeft de Medezeggenschapsraad weer bij elkaar gezeten. 

De notulen van het vorige overleg van 1 oktober jl. zijn goedgekeurd en kunt u vinden op 

de site van de school. 
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Veiligheid 

Verder hebben we het gehad over veiligheid in en om de school. Er is gesproken over de  

aanpassingen van het schoolplein (zie eerder). Ook zijn er afspraken gemaakt rondom  
het aanbrengen van strips tegen vingerbeknelling bij de klapdeuren in de school. In het 

basisonderwijs worden hier geen specifieke veiligheidseisen aan gesteld, zoals in de 

kinderopvang. Klapdeuren blijken het grootste risico te zijn op vingerbeknelling. MR en 

school vinden dit toch een punt van aandacht en dus is er besloten om gezamenlijk de 

kosten te dragen van deze veiligheidsstrips. Hierdoor hopen we extra te voorkomen dat 

kinderen met hun vingers tussen de scharnierkanten van de klapdeuren komen. De 

veiligheidsstrips worden extra (en kostenloos) aangebracht bij de deur van groep 1C. 

Het bedrijf Kindveilighuis is hiermee op 16 december bezig in de school. 

 

Studiedag Doordacht Passend Lesmodel 

Er is ook gesproken over de afgelopen studiedag van het team met het Centrum voor 

Educatieve Diensten CED en de klassenbezoeken die hebben plaats gevonden. 

Als ontwikkelpunt heeft het team gekozen voor het Doordacht Passend Lesmodel. Hierin 

komen allerlei aspecten van ons onderwijs bij elkaar, zoals de TEACH-technieken en 

coöperatieve werkvormen.  

Kinderen worden met deze werkwijze op korte, afwisselende manieren gestimuleerd tot 

leren met elkaar. Hiernaast is er ook aandacht voor een goede en effectieve instructie. 

 
Tijdens de eerste studiedag en de klassenbezoeken lag de focus op het eerste deel van 

een les door te zorgen voor een pakkende start, ophalen van voorkennis die kinderen 

nodig hebben en het stellen van concrete doelen: wat kan ik aan het einde van deze les? 

Door dit doelgericht leren krijgen kinderen meer focus, omdat ze weten wat er na de les 

van hen verwacht wordt. 

In de hele school zullen lesdoelen zichtbaar worden op het doelen/planbord door oranje 

kaarten met IK KAN en groene kaarten met IK OEFEN. 

 

Door als team met elkaar over dit aspect van ons onderwijs te praten wordt er geleerd  

van elkaar en worden de lessen in de school verder versterkt in belang van de 

ontwikkeling van de kinderen. 

In de loop van het schooljaar zijn er nog 3 studiedagen voor het team, waarop gewerkt 

wordt aan de andere onderdelen van het lesmodel. In de Medezeggenschapsraad wordt 

hier geregeld bij stil gestaan en graag informeren we u hierover ook de volgende keer.  
 


