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          29 november 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Inmiddels hebben we telefonisch contact gehad met Sinterklaas en hem een foto 

gestuurd van zijn huis/slaapkamer op ons podium. Hij kijkt ernaar uit om een nachtje te 

komen logeren en op vrijdag 4 december alle kinderen en medewerkers van onze school 

weer te zien. Hij heeft nog een extra wedstrijd uitgeschreven en zijn Fotopiet langs 

gestuurd om 2 foto’s te maken van zijn huis/slaapkamer, waarin 7 dingen veranderd zijn. 

De kinderen krijgen maandag deze 2 foto’s mee en kunnen dan thuis op zoek gaan naar 

de 7 verschillen op het podium. Ze kunnen het formulier dan inleveren bij de juf of 

meester, uiterlijk woensdag. Samen met de leerkracht gaan ze dan kijken of het klopt 

en de goede antwoorden worden in een zak gedaan, zodat Sinterklaas er 4 winnaars uit 

kan trekken: 1 van groep 1-2, 1 van groep 3-4, 1 van groep 5-6 en 1 van groep 7-8. 

Sinterklaas neemt zelf een klein cadeautje mee voor deze winnaars op vrijdag 4 

december. Van zijn Muziekpiet hoorde Sinterklaas over het succes van de Pietengym. Er 

zijn nog enkele foto’s toegevoegd. 

 

De voorbereidingen van het Kerstfeest zijn gestart. U leest hierover meer in deze 

Flessenpost. Ook is er nieuws over een subsidie die ons bestuur heeft verkregen, is er 

informatie over de studiedagen en willen we nog iets met u delen over het contact 

tussen school en u in deze vreemde tijden. 

 

Vorige week heeft u informatie van de Ouderraad ontvangen. Voor vragen/opmerkingen 

hierover kunt u bij hen terecht. Komende week volgen brieven over de aangepaste 

ouderbijdrage van dit schooljaar. 

 

Een prettige week gewenst met een heerlijk 

Sinterklaasavondje in het vooruitzicht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  

 
Vrijdag 4 december 2020 Sinterklaasfeest 

Woensdag 9 december 2020 Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs gaat niet 

door. Er volgt informatie over alternatieven. 

Donderdag 17 december 2020 Kerstviering in aangepaste vorm onder schooltijd 

Maandag 21 december t/m 

vrijdag 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 

 

Waterpokken 

Voor de volledigheid willen we 

melden dat er vorige week 1 geval 

van waterpokken is geweest bij de 

kleuters. 

 

 

BLICK-BREED 

PROGRAMMA  

BLICKstudio-20 

 
Ons bestuur heeft een rijkssubsidie aangevraagd en toegewezen gekregen voor alle 

scholen van BLICK om leerachterstanden opgelopen door Corona aan te pakken. 

Op basis van deze subsidie is een breed programma opgesteld onder de naam 

BLICKstudio-20.  

Binnen dit programma wordt er samengewerkt met verschillende lokale partners, zoals 

de Bibliotheek aan den IJssel, stichting Welzijn Capelle en het CJG Centrum voor Jeugd 

& Gezin in Capelle en Krimpen. Het programma biedt lessen aan, die na schooltijd plaats 

vinden en gericht zijn op taal, rekenen en lezen, naast sociale en digitale vaardigheden.  

We hebben binnenkort een afspraak met de coördinator van BLICKstudio-20 om het 

programma verder uit te werken voor onze school. Mochten wij van mening zijn dat het 

aanbod van dit programma goed aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind(eren), 

dan nemen wij hierover contact met u op.  

 

 

 



3 
 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2020/2021 nr. 05 

 

KERSTFEEST 2020 

 
Afgelopen week is er een eerste overleg geweest met de kerstouders van de Ouderraad 

over een Coronaproof Kerstfeest.  

 

➢ Dit Kerstfeest vindt tijdens de gewone schooltijden plaats op donderdag 17 

december 2020 in de vorm van een kerstlunch om extra beweging rondom de 

school te voorkomen. Natuurlijk staat de hele dag in het teken van Kerst. 

➢ Net als altijd mogen de kinderen feestelijk gekleed komen. 

➢ Vanwege het succes van de Pietengym zijn er ook plannen voor een Kerstgym. De 

kinderen mogen verkleed komen als kerstman/vrouw. Datum volgt. 

➢ Dit schooljaar kunnen de kinderen geen eten e.d. van thuis meenemen. 

➢ De Ouderraad heeft contacten gelegd met de plaatselijke ondernemers van de 

MCD en Snackbar Franken. Plannen worden verder uitgewerkt. 

➢ De school wordt in kerstsfeer gebracht op maandag 7 december door de 

kerstouders. 

 

Een kerstgift onder de boom 

De kerstouders van de OR vroegen zich af hoe ouders toch een bijdrage konden leveren 

aan de kerstlunch. Dit kan in de vorm van iets te eten of te drinken in voorverpakte 

vorm, zoals bijvoorbeeld pakjes drinken of iets lekkers in voorverpakte kleine zakjes. 

Als u graag een kerstgift wil doen in deze vorm, kunt u deze afgeven bij de in/uitgang 

aan de kant van de parkeerplaatsen. De kerstouders zorgen dan dat alles onder een 

kerstboom verzameld wordt en de groepen mogen allemaal iets uitkiezen voor in hun klas 

tijdens de kerstlunch. U kunt uw kerstgift t/m vrijdag 11 december afgeven. 

 

 

 

Meer informatie 

volgt na 5 

december…. 
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CONTACT TUSSEN SCHOOL EN OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 

Zoals in de vorige Flessenpost aangegeven hebben we tijdens de studiedagen als team 

gesproken over het contact met ouders in deze bijzondere tijden. Vanuit de ouders van 

de Medezeggenschapsraad is aangegeven, dat ouders het contact missen; misschien het 

informele contact nog het meest. Ook wij als team missen het contact met u. Zeker ook 

de nieuwe leerkrachten in ons team. Als het nodig is, bellen we u of sturen we u een 

bericht via Parro of mail. Soms spreken we toch “live” met elkaar af op nette afstand. 

We willen u laten weten, dat dat initiatief ook bij u vandaan mag komen. Als u behoefte 

heeft aan een gesprek(je) met één van ons, laat u dat dan weten aan de leerkracht(en). 

In overleg kunnen we de juiste manier vinden. Misschien wilt u alleen een informeel 

praatje. Laat dat dan ook aan de leerkracht weten. Mogelijk kunnen we een 

“raampraatje” organiseren. Dit deden we ook spontaan toen de school in het voorjaar 

dicht was en we de thuiswerkpakketten uitwisselden via het raam. Dit vraagt wel enig 

planning, maar dat doen we graag. Een praatje bij het hek wordt wat lastig, omdat er 

dan kans is dat ouders toch te dicht bij elkaar komen te staan. Laat u ons weten wat u 

prettig vindt. Normaliter vinden er in deze periode geen gesprekken plaats, maar we 

willen hiervoor graag de periode tot de kerstvakantie gebruiken. 
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DE VERDERE ONTWIKKELING VAN ONS ONDERWIJS 
 
Naar aanleiding van de input van het bezoek van de Onderwijsinspectie en onze eigen 

ontwikkelthema’s voor de komende 4 jaar zijn we tijdens de studiedagen in november 

dieper in gegaan op Zicht op ontwikkeling en ons Didactisch handelen met een aantal 

externe deskundigen. Tijdens de komende studiedagen en overlegmomenten gaan we 

hiermee verder. Dit helpt ons om ons onderwijs verder te verbeteren en af te stemmen 

op wat de kinderen nodig hebben.  

➢ Zicht op ontwikkeling 

Goed kijken en luisteren naar kinderen aangevuld met een verdiepte analyse van 

observaties en toetsen en deze begrijpen en interpreteren. 

Hierdoor wordt nog beter gezocht naar de oorzaken van opvallende 

ontwikkelingen en worden er bewuster keuzes gemaakt voor de hulp die geboden 

wordt. Het is belangrijk om deze afwegingen en keuzes ook vast te leggen in de 

plannen voor een kind, een groep of de school. Hierdoor kunnen we (nog) beter 

bepalen wat een kind, een groep, de school nodig heeft voor de volgende stap in 

zijn/haar ontwikkeling. 

➢ Didactisch handelen 

Het geven van de goede les met een pakkende start, doelgericht leren met een 

interactieve instructie en verwerking, waarna (met elkaar) gekeken wordt of het 

doel ook behaald is of wat er nog nodig is om dit alsnog te behalen.  

De doorgaande lijn hierin is zichtbaar en herkenbaar voor iedereen in de school. 

Door meer zicht op de ontwikkeling van kinderen maken we bewuster 

doelgerichte keuzes in onze lessen. 
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