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         27 november 2022 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het was een spannende week: de Rommelpiet is geweest en die had zich flink uitgeleefd. 

De kinderen hebben allemaal geholpen met opruimen en hun schoencadeautje gevonden. 

Bedankt, Rommelpiet! Ook hebben de kinderen van de Kansklas een Pietengym 

georganiseerd voor de kleuters, super leuk! Ze zijn zelf ook in het rek geklommen. Dank 

jullie wel! 

 

Voor de Pietendag van vrijdag 2 december hebben we genoeg hulpouders. Heel fijn, het 

wordt een leuke. sportieve en creatieve dag voor iedereen. De kinderen mogen natuurlijk 

verkleed komen! 

 

Op 5 december ontvangen we Sint, zijn Muziekpiet en Jonge Piet op het schoolplein. Als 

de kinderen hard genoeg zingen, weten ze waar ze naartoe moeten. Als u wilt komen 

kijken, kan dat gelukkig weer. Alle onze groepen en ook de peuters van Peutererf krijgen 

een plekje op het schoolplein samen met hun juffen. U kunt achter de kinderen gaan 

staan, niet ertussen, want het gaat natuurlijk om de kinderen. 

 

We begrijpen dat u graag foto’s en filmpjes maakt. We willen u wel vragen voorzichtig 

te zijn met het verspreiden van deze foto’s en filmpjes vanwege de privacy van 

iedereen. Dit geldt ook voor foto’s en filmpjes die gemaakt zijn na de komst van de 

Rommelpiet.  

 

Verder leest u in deze Flessenpost nieuws van de Medezeggenschapsraad en maakt u 

kennis met onze nieuwe leerlingenraad, die weer bij elkaar is gekomen. Ook leest u over 

de fijne samenwerking met de gemeente om school en gezinnen te helpen. 

 

Weer veel leesplezier gewenst! 

 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  
De blauwe regels betreffen activiteiten die NIET in de jaarkalender stonden, 

omdat deze later bekend zijn geworden. 

 
Vrijdag 2 december 2022 Pietendag in de school 

Kinderen mogen verkleed komen. 

Maandag 5 december 2022  

Sinterklaasfeest op school! 

Natuurlijk mogen kinderen ook 

vandaag verkleed komen. 

 

Vrijdag 9 december 2022 De school wordt versierd voor Kerst. 

Komt u helpen? 

Donderdag 22 december 2022 Kerstviering op school in de avond. 

Meer informatie volgt! 

Maandag 26 december 2022 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

 

Gezellige kerstdagen &  

               happy 2023 !! 

Maandag 9 januari 2023 Eerste schooldag van 2023 na de kerstvakantie. 

 

ONDERSTEUNING DOOR DE GEMEENTE CAPELLE : 

EEN TIENUURTJE VOOR ALLE KINDEREN ! 

De gemeente Capelle wil haar steentje bijdragen in ondersteuning aan gezinnen en heeft 

hiervoor contact gezocht met de scholen. In overleg met elkaar wordt er tot de 

kerstvakantie vanuit de gemeente (aangevuld door de school) voorzien in fruit en 

krentenbollen/eierkoeken voor 1 keer een tienuurtje per dag voor alle kinderen van onze 

school. Dit gebeurt in samenwerking met Capelse bakkers en groenteboeren. Deze actie 

is afgelopen vrijdag al begonnen, maar we moesten even kijken hoe we dit gingen 

organiseren. Mogelijk heeft uw kind dus niet alles opgegeten op school en nog wat mee 

naar huis genomen. Natuurlijk bent u vrij om zelf mee te geven wat u wilt voor uw kind, 

maar weet dat er in ieder geval voor 1 breakmoment (rond 10 uur) iets lekkers is vanuit 

de gemeente/school.  

De gemeente is ook bezig met de voorbereiding van een speciale speelgoedactie. Mocht 

u hier vragen over hebben, neemt u dan even contact op met de leerkracht of directie. 

We zijn de gemeente Capelle erg dankbaar voor deze samenwerking en ondersteuning! 
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ONZE LEERLINGENRAAD: 

Esyl, Shreya, Samra, Tyas, Timor en Aron  

❖ Hun bordjesactie heeft gezorgd voor meer rust in de school. 

❖ Ze gaan een goede plek zoeken voor de “Ik ben wijs” brievenbus. 

❖ Met elkaar maken ze een plan om met de kinderen in de school op een 

democratische wijze spellen te kiezen, een cadeau van het bestuur van BLICK in 

het kader van burgerschap. 

 

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Op dinsdag 22 november is de MR weer bij elkaar geweest. Er is onder andere 

gesproken over de financiën van de school en personele bezetting, die ook steeds met u 

gedeeld wordt via de Flessenpost. De ondersteunende actie van de gemeente rondom 

het tien-uurtje is positief ontvangen. Het huishoudelijk reglement van de MR is ook ge-

update en ondertekend en kunt u vinden op de website.  

De verwachting is dat de samenstelling van de MR gaat veranderen, vandaar 

onderstaande oproep. 
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Aankomende verkiezingen Medezeggenschapsraad  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, zo ook obs De Catamaran. Deze raad bestaat 

uit ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel 

betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de 

medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de directie van de school 

advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad, voordat een besluit genomen 

wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over 

het beleid op school.   

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de 

school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun 

eigen achterban. 

Binnen onze MR hanteren wij een zittingstermijn van 4 jaar. De komende maanden loopt voor 

drie van de vier leden deze termijn af. We zijn daarom op zoek naar nieuwe leden, zowel 

ouders als personeelsleden. Mocht u geïnteresseerd in deelname in de MR, dan zouden wij 

graag in contact komen. U kunt zich dan aanmelden via het MR e-mailadres: mr-

catamaran@blickoponderwijs.nl . Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht (via de mail of in een 

gesprek) als u hier vragen over heeft. 

Indien er meerdere geïnteresseerden zijn, dan zullen er verkiezingen gehouden worden. U 

krijgt in dat geval van ons een nieuwe brief in het voorjaar met daarbij de mogelijkheid om 

uw stem uit te brengen.  

Met vriendelijke groet,  

De Medezeggenschapsraad van obs De Catamaran  

 

WATERPOKKEN 

Sinds het begin van het schooljaar is er 4 keer een melding geweest van jonge kinderen 

met waterpokken. Hierin is geen patroon te herkennen of sprake van een grotere 

besmettingshaard. Toch is het goed om dit aan u te laten weten, zodat u extra alert 

kunt zijn. Belangrijk is ook dat dit steeds gemeld wordt op school.  

Voor informatie kunt u terecht op de site van het RIVM. U kunt ook altijd bellen met 

school als u vragen heeft. 

 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

mailto:mr-catamaran@blickoponderwijs.nl
mailto:mr-catamaran@blickoponderwijs.nl
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Hier leest u 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  
 

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE 
OUDERRAAD EN DE FINANCIËLE BIJLAGE KUNT U 

VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL. 

NIEUWE ACTIE :  
OUD PAPIER VERZAMELEN VOOR DE SCHOOL OP DONDERDAG !! 

Elke donderdag staat voor de school bij de parkeerplaatsen/kledingcontainer de blauwe 
rolcontainer van de school om oud papier in te verzamelen.  

De opbrengsten gaan naar de OR. 
Goed voor het milieu en goed voor onze kinderen!! 

Meester Anton zet de papiercontainer elke donderdag voor schooltijd buiten. 
Om 15.30 uur gaat deze weer achter slot en grendel. 

HARTELIJK DANK !! 
 

OUDERBIJDRAGE 
U heeft een brief ontvangen met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.  

Er worden al bedragen over gemaakt. Dank u wel daarvoor! 
De link in de brief kunt u goed gebruiken. 

Soms werkt de QR-code niet goed, maar als u deze scant zou het wel goed moeten gaan.  
Heeft u vragen, laat het weten. 

 

TIPS VAN OUDERS VOOR OUDERS 

Kent u deze link? 
http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/index.php/werkwijze . 

 

VAN SINT NAAR KERST !! 
De voorbereidingen voor het Kerstfeest op school gaan beginnen. 

We gaan versieren op vrijdag 9 december.  
Met de Sint was het ook heel gezellig, dus wellicht heeft u een gaatje in uw agenda.  

Er komt nog een brief met strookje over. 
Tot snel weer! 

 

 
 
 
 

Groetjes namens de OR! 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl
http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/index.php/werkwijze

