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29 april 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De meivakantie staat voor de deur. Koningsdag was al een zonnig voorproefje voor 

iedereen. De Koningsspelen waren vorige week een groot succes, met dank aan de 

Ouderraad, juf Diana, meester Frans, Talentzskool en Noes Fiolet. Spelen, bewegen en 

dansen stonden centraal zoals u op de foto’s in deze Flessenpost kunt zien. 

 

Groep 8 heeft vorige week 3 dagen keihard gewerkt aan de Centrale Eindtoets van 

CITO. Het was best spannend. Kort na de meivakantie verwachten we de uitslagen. 

 

Verder staat er nog nieuws vanuit het crisisteam van BLICK in deze Flessenpost, samen 

met de kalender voor de periode tot de zomervakantie, berichten vanuit de Ouderraad 

en een update van personele ontwikkelingen. 

 

Nu gaat iedereen eerst genieten van een welverdiende meivakantie. Hopelijk kan 

iedereen heerlijk ontspannen en is er weer wat meer mogelijk, zeker ook voor de 

kinderen. Blijf voorzichtig en zorg goed voor elkaar! 

 

Graag weer tot maandag 17 mei! 

 

Mede namens het gehele team van obs De Catamaran, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  

 

P.S. Denkt u nog aan het invullen van de oudertevredenheidspeiling via deze link?  

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F7M8CZC  

  

 
 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F7M8CZC
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Agenda komende periode:  

 
Week 18 en 19 2021 Meivakantie 

Maandag 17 mei 2021 Eerste schooldag na de meivakantie 

Dinsdag 18 mei 2021 Vergadering Medezeggenschapsraad via Teams 

Woensdag 19 mei 2021 Start project 2 schoolbreed: GROEI & BLOEI 

Maandag 24 mei 2021 Tweede Pinksterdag: iedereen is vrij! 

Vrijdag 4 juni 2021 Afsluiting project 2 

Dinsdag 8 juni 2021 Vergadering Medezeggenschapsraad via Teams 

Dinsdag 15 juni 2021 Helaas geen schoolreis.  

Er wordt gekeken naar een alternatief 

programma. Zie verder. 

Woensdag 16 juni 2021 Leerlingvrije dag: alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 7 juli 2021 

Donderdag 8 juli 2021 

Vrijdag 9 juli 2021 

Het kamp voor groep 8 kan helaas niet 

doorgaan. Uiteraard gaan we, samen met de 

Ouderraad en de kinderen, op zoek naar een 

alternatief. Zie verder. 

Vrijdag 9 juli 2021 Ontwikkelingsmap mee naar huis 

Dinsdag 13 juli 2021 Alternatief afscheidsmoment voor groep 8 

 Kennismaking in de nieuwe groep voor groep 1 

t/m 7 

Vrijdag 16 juli 2021 Laatste schooldag van dit schooljaar 

Maandag 19 juli 2021 t/m 

vrijdag 27 augustus 2021 

Zomervakantie 

Maandag 30 augustus 2021 Eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

 

Een 

swingende 

groep 7 ! 
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CORONABERICHTEN 

 
Helaas hebben we nog steeds te maken met Coronamaatregelen. Veiligheid en 

gezondheid voor alles! Het crisisteam heeft in haar wekelijks overleg toch een aantal 

vervelende besluiten moeten nemen met betrekking tot het niet doorgaan van 

activiteiten. De PO-raad adviseert in deze en er hebben voor het basisonderwijs nog 

geen versoepelingen plaats gevonden. BLICK-breed is het van belang om één lijn te 

volgen voor alle BLICK-scholen en leerlingen.  

 

Zo zullen er dit schooljaar BLICK-breed geen schoolreizen georganiseerd worden.  

Nog steeds is het van belang om onze groepen kinderen zo veel mogelijk gescheiden te 

houden van elkaar. Gezamenlijke busreizen en bezoeken aan parken passen daar niet bij. 

 

Dit geldt helaas ook voor het kamp voor groep 8. We hadden het zover mogelijk naar 

achteren geschoven in het schooljaar, maar helaas is het nog niet mogelijk. Dit is  

vandaag ook besproken door juf Imara en juf Hedy met de leerlingen van groep 8. 

Natuurlijk zijn zij, net als iedereen, heel erg teleurgesteld. Dit geldt ook voor de 

Ouderraad, die altijd nauw betrokken is bij het kamp voor groep 8. Het geeft een 

dubbel gevoel. Met de kinderen van groep 8 en de Ouderraad denken we na over leuke 

alternatieven. Vandaag kwamen er al veel leuke ideeën vanuit de kinderen van groep 8. 

We gaan kijken wat wel kan. 

 

De groep en de leerkrachten hadden al nagedacht over een alternatief voor hun musical, 

wetende dat een live-uitvoering hiervan ook lastig zou worden. Deze kan met familie in 

de aula inderdaad niet plaats vinden, zoals we altijd gewend zijn. De leerlingen en 

leerkrachten van groep 8 laten echter hun flexibiliteit zien en zijn aan de gang gegaan 

met een fantastische musical waar ze een film van gaan maken.  

 

In het verlengde hiervan gaan we kijken hoe we het afscheid van groep 8 dit jaar weer 

heel bijzonder kunnen maken. Zij hebben recht op een onvergetelijke afsluiting van hun 

schoolcarrière op obs De Catamaran. Uiteraard krijgen zij de tweede ster op “The Walk 

of group 8” voor de voordeur van de school met hun namen erop. 

 

U begrijpt dat wij dit ook allemaal heel vervelend vinden, zeker voor onze groep 8. 

Hopelijk geeft de wijze waarop we, samen met de Ouderraad, tot nu toe steeds goede 

en leuke alternatieven hebben kunnen vinden, u het vertrouwen dat we ook hiervoor 

weer ons uiterste best doen. Vorig schooljaar is dit ook gelukt, dus dat gaat nu weer 

lukken. Mocht u suggesties hebben, laat het ons dan weten. We vinden het fijn als u met 

ons mee denkt. 
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OUDERRAAD 
 

Tijdens de ouderraadvergadering via Teams is terug gekeken op een geslaagd Paasfeest 

en fantastische Koningsspelen. Ook zijn de eerste plannen gemaakt om toch de 

mogelijkheden te verkennen van de schoolfotograaf. We houden u op de hoogte.  

 

Aangezien de schoolreizen niet doorgaan, zal er geen extra bijdrage hiervoor gevraagd 

worden dit schooljaar. Alle andere activiteiten gaan steeds, in een alternatieve vorm, 

wel door. We hopen dat u toch nog de bijdrage van 30 euro wilt voldoen, mocht u dit 

vergeten zijn en alsnog willen bijdragen (NL96INGB0005489365). Voor groep 8 zal er 

een aparte brief over de financiën komen. We zijn hiervoor ook afhankelijk van de 

alternatieve activiteiten. 

 

Helaas gaat de traditionele avondvierdaagse ook dit jaar niet door. Vanwege groot 

succes is er weer een link waar je je kan opgeven voor de avondvierdaagse home editie: 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansen met groep 4 ! 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Groep 8 in beweging ! 

 

PERSONEEL 

 
Juf Ria zal steeds meer voor 

groep 1-2C, de Zeesterren 

staan, samen met juf 

Caroline, en langzaam de 

groep weer overnemen. 

 

Met juf Nienke van groep 3 

gaat het gelukkig steeds beter. Ze hoopt na de meivakantie haar dagen buiten en voor 

de groep op te bouwen. Als vangnet is meester Paul er nog op maandag, naast juf Loes 

op de andere dagen. 

 

Juf Simone heeft haar eerste vaccinatie gekregen. Nu wachten op de tweede,  

waardoor ze met de benodigde, medische behandeling kan beginnen. Hierdoor zal ze 

hopelijk op den duur weer naar school kunnen komen. 

 

Het herstel van juf Marijke vraagt helaas meer tijd door complicaties. We hopen dat 

ze zich snel weer beter voelt.  

 

Juf Miranda van groep 6 zal haar werkzaamheden achter de schermen opbouwen. Af en 

toe is ze op school en buiten de groep actief. 

Na de meivakantie zal juf Imara gaan samenwerken met juf Annika uit het Flexteam. 

Juf Annika heeft net een lange vervanging in een groep 7 achter de rug op een andere 

BLICK-school en vindt het leuk om op onze school te komen vervangen. De eerste week 

na de meivakantie zullen juf Imara en juf Annika samen veel in de groep zijn, zodat juf 

Annika zich kan inwerken en de kinderen kan leren kennen. Streven is dat juf Annika 4 

dagen voor groep 6 staat, alle dagen behalve op donderdag, indien nodig tot de 

zomervakantie. 

Juf Imara kan daardoor op maandag en vrijdag in groep 8 staan. Indien mogelijk zal juf 

Imara ook weer in groep 7 het verlof van juf Anita gaan vervangen. 

 

Vooralsnog is dit hoe het er op dit moment uit lijkt te gaan zien na de meivakantie. In de 

loop van de komende 2 weken kan er echter altijd nog iets veranderen, zeker in deze 

tijd. Alles dus onder voorbehoud. Hopelijk zullen er geen aanpassingen nodig zijn. Ik 

houd u op de hoogte. 
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Swing it out, 

groep 5 & 6 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN EEN 

ZONNIGE 

MEIVAKANTIE 

GEWENST !! 

 

 
 

 


