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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke voorjaarsvakantie met elkaar. Wij 

hebben ons weer op kunnen laden voor de komende periode waarin er nog veel 

interessante activiteiten gepland staan. 

 

Deze week is er weer overleg met het KindCentrum Cormorant. Zo zullen we 

onder andere weer samenwerken betreffende de Koningsspelen die dit 

schooljaar al op vrijdag 12 april zullen plaatsvinden. U hoort/leest hier 

binnenkort meer over.  

 

Rond de meivakantie hopen we ook duidelijkheid te hebben over de veranderende 

schooltijden. Denkt u nog aan woensdagmiddag 13 maart? Dan is KindeRdam van 2 

tot 4 uur in de school om met u berekeningen te maken omtrent eventuele 

kinderopvang. De uiterste inleverdatum voor de formulieren voor de 

ouderraadpleging is verschoven naar dinsdag 19 maart. 

 

Voor de zekerheid vermeld ik nogmaals dat KindeRdam op vrijdag 8 maart een 

studiedag heeft en dat zij die dag geen voorschoolse-, tussenschoolse- en 

naschoolse opvang verzorgen. 

 

Tenslotte heb ik nog een verzoek aan u: als er iets verandert in uw gegevens of 

die van uw kind(eren), zou u dit dan door willen geven aan ons? Soms gebeurt dit 

nadat u het gekleurde gegevensformulier hebt ingevuld. We zorgen dan dat de 

gegevens goed in ons systeem komen te staan. Zo beschikken we altijd over de 

goede gegevens, zodat we u in geval van nood kunnen bereiken. Graag hebben we 

ook een noodnummer voor het geval dat. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Door iedereen gaat er weer veel geleerd en heerlijk gespeeld worden in de 

komende periode. Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 
Maandag 04-03-2019  Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

Eerste week  Week van de luizencontrole 

Vrijdag 08-03-2019 KindeRdam studiedag (kinderopvang gesloten) 

Woensdag 13-03-2019 14.00 – 16.00 uur: KindeRdam op school voor 

informatie / berekeningen kinderopvang 

Vrijdag 15-03-2019 Kinderen vrij vanwege stakingsdag onderwijs  

Maandag 18-03-2019 Kinderen vrij vanwege studiedag van BLICK voor alle 

leerkrachten van het bestuur. 

Dinsdag 19-03-2019 Uiterste inleverdatum ouderraadpleging schooltijden 

Woensdag 03-04-2019 Schoolvoetbal groep 7 en 8 

Woensdag 10-04-2019 Schoolvoetbal groep 5 en 6 

Week van de luizencontrole 

Vrijdag 12-04-2019 

Tot 14.00 uur 

Koningsspelen in samenwerking met KindCentrum 

Cormorant. Continurooster inclusief lunch op school 

tot 14.00 uur. 

Dinsdag 16, woensdag 17 

en donderdag 18 april 

Eindtoets groep 8 

Woensdag 17-04-2019 Schoolvoetbal groep 3 en 4 

Donderdag 18-04-2019 

Tot 14.00 uur 

Paaslunch (na Eindtoets groep 8) en continurooster 

tot 14.00 uur. 

Vrijdag 19-04-2019 Goede vrijdag = vrij voor iedereen. 

Begin van de meivakantie! 

Maandag 06-05-2019 Eerste schooldag na de meivakantie 
 
 

DE LEERLINGENRAAD KOMT IN ACTIE VOOR VEILIGHEID 

SAMEN MET HANDHAVING  

 

In de week na de voorjaarsvakantie heeft Handhaving samen met de 

leerlingenraad van Het Baken actie gevoerd door gele kaarten uit te delen bij  

fout/hinderlijk parkeren als (laatste) waarschuwing. De komende week gaat onze 

leerlingenraad hiermee verder. In de school hangen hierover ook posters, waarop 

Handhaving aankondigt om hierna over te gaan tot bekeuren. 
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Vanuit de gemeente zijn aan ons Kindcentrum gratis 4 fluoriserende “Victor 

Veilig Poppen” toegekend. Hiervoor zullen we met elkaar een goede, signalerende 

plek zoeken, waardoor deze helpen om extra uit te kijken voor onze kinderen. 

 

Onze leerkrachten parkeren inmiddels de auto zo veel mogelijk op een andere 

plek. Hopelijk volgt u ons goede voorbeeld? Zeker nu het mooier weer gaat 

worden is het prettig om vaker lopend of fietsend naar school te komen. Zo 

dragen we allemaal ons steentje bij.  

 

We hopen op uw medewerking te mogen rekenen! 
 

 

 
 

 

JUF LEONIE KOMT WEER TERUG VAN HAAR VERLOF 

 
Deze week is juf Leonie op school geweest met haar jongste dochtertje Elin. 

Echt een plaatje! Vanaf volgende week woensdag gaat juf Leonie weer starten na 

haar zwangerschaps/bevallingsverlof.  

Op maandag neemt ze echter nog een tijdje ouderschapsverlof op en zal juf 

Imara de rest van het schooljaar voor groep 4 staan op maandag. Op dinsdag en 

woensdag is ze dan weer in groep 5, naast juf Anouk. Het was fijn dat juf Anouk 

in de laatste periode  meer kon werken, net als juf Jacqueline op vrijdag in groep 

5. Daardoor waren er toch steeds 2 juffen voor groep 5.  

Juf Leonie heeft er weer zin in en we wensen haar weer een fijne tijd op school. 
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STAKINGSDAG IN HET ONDERWIJS op vrijdag 15 maart 2019 
 

Op vrijdag 15 maart wordt er door onderwijzend Nederland weer gestaakt. Op 

onze school is de stakingsbereidheid zo groot dat het niet verantwoord is de 

school open te houden. We zijn op vrijdag 15 maart dan ook gesloten, net als de 

andere BLICK-scholen. U heeft hierover al eerder informatie ontvangen.  

 

VANAF VOLGEND SCHOOLJAAR 2 SCHOOLBREDE PROJECTEN 
 

Tijdens de studiedag hebben we het werken met Vier Keer Wijzer thema’s 

geëvalueerd. Het was afgelopen periode weer een groot succes. Het volgende 

thema zou nu al weer plaats vinden. Dat is te dicht op elkaar. De thema’s vragen 

veel voorbereidingstijd en er komen nog heel veel leuke andere activiteiten met 

de kinderen. We hebben daarom besloten, dat we vanaf volgend schooljaar 2 

keer per schooljaar een project willen doen met de hele school met één 

(overkoepelend) thema verspreid over het schooljaar. Hiervoor moeten we nog 

even goed naar de planning van het nieuwe schooljaar kijken.  

 

CJG “Eerste Hulp Bij Ongelukjes” is op 12 maart in het Kinderlab 
 
Deze keer is het een ochtend in het Kinderlab! 
U bent van harte welkom: 

• dinsdag 12 maart  

• van 09:30 tot 11:00 uur  

• Louvre 1, in het Kinderlab 

• U ontvangt een gratis EHBO kit! 

Aanmelden via het Kinderlab, website Welzijn Capelle 
www.welzijncapelle.nu  

 

Zie ook informatie over een gratis proefles en open dagen van  

de SKATEBOARDSCHOOL in Rotterdam 

 

 

http://www.welzijncapelle.nu/

