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          2 oktober 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De herfst is nu toch echt in het land; weer even wennen aan het meenemen van een trui of vest. 

De verwarming is weer aan in de school. Uiteraard letten we weer op de ventilatie in de klassen 

en houden we de CO-2-meters in de gaten die in de hele school hangen. Het Coronadraaiboek ligt 

klaar op de plank, zoals het hoort, voor het geval we maatregelen moeten nemen. Laten we hopen 

dat het daar ongeopend blijft liggen.  

 

We kijken tevreden terug op de algemene informatie-en kennismakingsavond van dinsdag 13 

september. Gemiddeld hebben de leerkrachten de helft van de ouders ontvangen in hun groep, 

weer een ouderwets gezellige en informatieve avond. Volgend jaar doen we dat natuurlijk weer! 

 

Heeft u erg in de BLICK-studiedag op woensdag 5 oktober? Dit is “De Dag van de Leraar”, een 

vrije dag voor de leerlingen en een feestelijke studiedag voor alle collega’s van BLICK. Helaas kan 

Trijntje Oosterhuis niet met ons Kinderkoor optreden op 5 oktober, maar komt ze nu op dinsdag 

4 oktober naar onze school om aan alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 de workshop “Zingen 

met zelfvertrouwen” te geven. Het Kinderkoor bestaat uit 15 leerlingen uit de groepen 6 en 7 en 

zij gaan woensdag 5 oktober natuurlijk wel optreden in het Isalatheater samen met de 

zangdocent van Zangexpress en een gitarist. Ze hebben de afgelopen weken veel geoefend en 

worden daar een groot succes! Alleen de ouders van de kinderen van het Kinderkoor zijn 

(beperkt) uitgenodigd bij de muzikale activiteiten. Er komen natuurlijk foto’s en waarschijnlijk 

halen we ook de krant. 

 

Komende week start ook ons eerste project rondom de Kinderboekenweek met thema Gi-Ga-

Groen. De kleuters zijn al begonnen en we willen op donderdag 6 oktober een gezamenlijk 

opening organiseren. ’s Morgens op het schoolplein gaan we zingen en dansen. Daarna gaan de 

kinderen naar binnen en gaan jonge en oude kinderen samen wandelen naar het Schollebos. 

Natuurlijk alleen als het weer het toelaat. U krijgt in de loop van het project een speciale 

Flessenpost rondom dit project. 

 

In deze Flessenpost starten we met een nieuwe, terugkerende rubriek “Nieuws uit de 

Ouderraad”. De OR stelt zich aan u voor en ze zoeken nog 1 enthousiaste ouder erbij. 

Verder krijgt u weer een inkijkje bij een BSN-activiteit en leest u dat enkele groepen nog een 

biebouder voor de eigen groep zoeken.  

 

Weer veel leesplezier gewenst! 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  

 

P.S. Als u zelftesten nodig heeft, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of meester Anton. 
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Agenda komende periode:  

Maandag 3 oktober 2022 

t/m vrijdag 21 oktober 2022 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2022  

“Gi-ga-groen” over de natuur. 

Gezamenlijke opening donderdag 6 oktober. 

Dinsdag 4 oktober 2022 Dierendag 

Bezoek van Trijntje Oosterhuis aan de 

bovenbouw voor de workshop “Zingen met 

Zelfvertrouwen”. 

Woensdag 5 oktober 2022 Studiedag van alle BLICK-scholen: “De Dag van 

de Leraar”. Alle leerlingen zijn vrij. 

Optreden van het Kinderkoor in het Isala. 

Technisch onderhoud en schoonmaak van alle 

toiletten in de school. 

Donderdag 6 oktober 2022 Gezamenlijke start van het project Gi-Ga-Groen 

met zingen op het schoolplein aan het begin van 

de dag en een wandeling met heel de school naar 

het Schollebos. 

Uiteraard alles onder voorbehoud van het weer. 

Woensdag 19 oktober 2022 Jaarvergadering Ouderraad om 19.30 uur. 

U bent allen van harte welkom! 

Donderdag 20 oktober 2022 De kleuterklassen nodigen hun ouders nog uit 

voor een momentje in de klas. 

Maandag 24 oktober 2022 

t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober 2022 Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

 

LUIZENCONTROLE 
 

Na de herfstvakantie worden de luizencontroles weer structureel opgestart in de 

eerste week na een vakantie.  

Na de controle is er altijd terugkoppeling door de luizenmoeder(s) naar de leerkracht en 

de directie. Er wordt een AVG-proof brief gestuurd door de directie als er luizen 

geconstateerd zijn in de groep. De leerkracht neemt direct contact op met de ouders 

om het kind op te laten halen en te behandelen. Hierna mag het kind weer naar school. 

Er moet nog wel 2 weken gekamd worden door de ouders. 

Geen nieuws is goed nieuws. Verzoek is wel aan u om regelmatig uw kind te controleren 

en te kammen.  
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BSN-ACTIVITEITEN OP DE CATAMARAN 

In september is er op school voor alle 

groepen weer een aantal BSN-activiteiten 

van start gegaan. Deze activiteiten zijn 

gratis en worden na schooltijd op school 

voor de kinderen georganiseerd. 

In de vorige Flessenpost heeft u al iets 

gelezen over de BSN-activiteit 

Machinebouwers voor de kinderen van 

groep 3-4.   

Toekomstbouwers (kleuters) 

De wereld ontdekken, daar houden 

kleuters van! Bouwen, spelen, 

experimenteren en samen optrekken dat is 

wat ze tijdens deze bouwcursus doen. De 

kleuters spelen spelletjes, vertellen 

verhalen en gaan aan de slag met Kid K’nex 

om de mooiste dingen te maken zoals; 

dieren, wiskundige vormen, voertuigen en 

nog veel meer.   

 

EEN BIEBOUDER GEZOCHT VOOR GROEP 1-2 A, 1-2 B, 3 EN 4 

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er groepsgebonden biebouders gevonden. We zoeken deze 

nog voor de andere groepen. Uit ervaring kunnen we nu zeggen, dat als je biebouder bij 

de groep van je eigen kind wordt, dit eigenlijk maar een half uurtje tijd vraagt. Dit 

kunnen we in overleg met elkaar inplannen aan het begin of eind van de dag, aansluitend 

aan het moment dat u toch naar school komt. Ook zijn we flexibel in de dag. Uiteraard 

krijgt u een uitleg van de ervaren biebouders, zodat u weet hoe alles werkt en hoe u de 

kinderen kunt helpen bij het kiezen van een boek. Voorlopig hebben we nog 2 centrale 

biebouders op de woensdag, maar het is erg leuk om op deze manier voor elke groep 1 of 

meerdere ouders bij een  groep te betrekken. Geeft u het door aan de leerkracht als u 

geïnteresseerd bent? Vragen? Kom even naar de directie. 
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☆Nieuwe rubriek!☆ 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

Vanaf vandaag leest u hier mededelingen, vragen of oproepen  

vanuit de Ouderraad.  
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die de OR aangaan kunt u ons contacten via de 
email. Ons emailadres is: or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl  

 

Oproep: Hulpouders gezocht ter voorbereiding van het Sinterklaasfeest! 
 

De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn begonnen. Graag zouden we u als ouders willen 
vragen of u eventjes tijd heeft om te komen helpen met het versieren van de school.  

Dit staat gepland op de ochtend van 11-11-22, de dag voor de intocht.  
U zult hier nog een brief over ontvangen.  

 

P.s. Denkt u allen aan de jaarvergadering op 19 oktober om 19.30 uur?  
 

Groetjes namens de OR! 

 

SAVE THE DATE : WOENSDAGAVOND 19 OKTOBER 2022 

Jaarvergadering van de Ouderraad 

voor alle ouder(s)/verzorger(s) van obs De Catamaran 

Start 19.30 uur.  

Graag tot dan! 

 

 

 

 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
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Even voorstellen: wij zijn de Ouderraad van obs De Catamaran 2022-2023! 
 

 
 

Voorste rij, van links naar rechts: 

 

Mijn naam is Antonella Dalmeijer en ik ben sinds dit jaar betrokken bij de OR. Mijn zoontje 

Giovanni zit in groep 2 en ik heb nog een dochtertje Isabella van 4 maandjes oud. Ik werk 

inmiddels al heel wat jaartjes als ambulant hulpverlener in de jeugdhulpverlening in regio 

Haaglanden. Ik heb er veel zin in om samen met de andere dames van de OR aan de slag te 

gaan, om dit schooljaar extra leuk te maken voor alle kids! 

 

Ik ben Marloes de Vries, getrouwd en moeder van Fenna (groep 4) en Sterre (groep 1A). 

Ik ben dit jaar nieuw in de ouderraad, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de 

school van mijn kinderen.  

Samen met de andere OR leden gaan wij er een leuk jaar van proberen te maken met leuke 

evenementen. 
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Ik ben Arienne Muller, moeder van Yuna uit groep 5 en Tyas uit groep 7. 
Ik zit al ruim 8 jaar in de OR en ben de laatste 4 jaar de penningmeester. 
Ik heb dit altijd met plezier gedaan, maar vanwege een nieuwe uitdaging ga ik binnenkort 
stoppen met de OR. 
 
Mijn naam is Azadeh Tabrizi en ik woon met mijn man en 3 kinderen (Mandana, Milan, 
Arina) in Capelle a/d IJssel.  
Betrokkenheid bij de school van mijn kinderen heb ik altijd belangrijk gevonden.  
Eerst ben ik begonnen met de ondersteuning van juf Diana en help sindsdien met *tutorlezen. 
Bouw!  
Door mijn deelname aan de ouderraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
het onderwijs en alle bijkomende zaken op school. Tot nu toe een leuke ervaring! 
 
Achterste rij, van links naar rechts 

 

Mijn naam is Alida Busi. Ik ben moeder van Kirsten uit groep 3 en van 2 kinderen, die 

inmiddels na 8 jaar op de Catamaran op het VO zitten. Ik ben nu een paar jaar voorzitter van 

de OR en hoop dat we (na alle aangepaste activiteiten van de afgelopen tijd) van dit jaar 

weer een jaar vol leuke activiteiten voor de kinderen kunnen maken. Wij gaan er in ieder 

geval alles aan doen! 

 

Ik ben Renate Scholsz. Geboren in Rotterdam maar bijna mijn hele leven woonachtig in 
Capelle aan den IJssel, voorheen in Schenkel en nu al enige jaren met mijn gezin in 
Schollevaar. 
Ik heb 2 kinderen op school, Jaimy-Lynn in groep 8 en Logan in groep 5. De reden waarom ik 
me heb aangemeld voor de OR is omdat ik het erg leuk vind om betrokken te zijn bij alles wat 
er op school en met de kinderen gebeurt. Hielp hiervoor al waar ik kon maar nu dus echt 
vanuit de OR.  
 

Ik ben Homeira Khoyniha , moeder van Sharlin uit groep 8. 

Ik ben afgestudeerd van de kunstacademie op Hogeschool Rotterdam. Door mijn interesse in 

het werken met kinderen heb ik me ook verder opgeleid als gespecialiseerde pedagogische 

medewerkster. Ik ben al zes jaar lid van de OR en probeer graag een bijdrage te leveren. Dit 

studiejaar is mijn laatste jaar in de OR. Ik hoop op een fijne samenwerking met alle OR-

leden, de ouders en de directie zodat we voor een gezellig jaar en mooie herinneringen voor 

de kinderen kunnen zorgen.   

 

Laatste nieuws: 

We hebben weer 1 nieuw ouderraadslid: Urely Sholles, de moeder van Romeiro Prent van de 

Zeepaardjes, groep 2B. U ziet het, we zijn een leuk stel ouders met veel plannen. Als u aan 

wilt sluiten, laat het weten!!       


