Nieuwsbrief zomervakantie 2018
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de klassenbezetting,
nieuwe collega’s, de jaarplanning en ontwikkelingen in de
school. Ook staan we stil bij de score van de Centrale
eindtoets van Cito, net zoals voorgaande jaren een score
ruim boven het landelijk gemiddelde en diverse
tevredenheidspeilingen. Kortom, weer genoeg om te lezen!

Organisatie(ontwikkeling)
Zoals u wellicht weet zijn we de laatste jaren enorm gegroeid,
bijna een verdubbeling van het leerlingaantal! We hebben nu
550 leerlingen. We groeien door naar een school die per leerjaar
3 klassen heeft. We passen dan met z’n allen nog (net) in één
gebouw. Met de gemeente zijn we druk bezig om ruimte voor
klaslokalen te regelen.
We willen in de toekomst de groepen 7 op dezelfde wijze
organiseren als het afgelopen jaar in groep 8. De manier van
werken in de groepen 8 heeft afgelopen jaar erg goede
resultaten opgeleverd!
De enorme groei heeft niet alleen gevolgen gehad voor het
gebouw, maar ook voor de organisatie, de manier waarop we
het op school geregeld hebben met coördinatoren en
dergelijke. We hebben met een groep leerkrachten gesproken
en de voorzitter van de MR over de organisatie en welke
veranderingen noodzakelijk zijn om de zaken goed te kunnen
regelen met elkaar. Er is een nieuwe organisatiestructuur
bedacht. In deze nieuwe structuur gaan we meer bouwen
creëren. We hadden een onderbouw en een bovenbouw. In de
nieuwe situatie hebben we 5 bouwen. Op de volgende pagina
een overzicht van deze bouwen en de bouwcoördinator per
bouw.
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•
•
•
•
•
•
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Cito centrale eindtoets
Ook dit jaar hebben onze
leerlingen weer ruim boven het
landelijke gemiddelde gescoord
op de centrale eindtoets van Cito.

536,3
(Landelijk gemiddelde 534,9)

De Catamaran op Facebook

facebook.com/obsdecatamaran

De Catamaran op Twitter

@decatamaran
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Organisatie(ontwikkeling)vervolg…
Sportiviteitsprijs
IJsselmonde

Sportiviteitsprijs groep 5/6 & 7/8
Een bijzondere prestatie van
leerlingen van de groepen 5/6 en
7/8. De sportiviteitsprijs van
IJsselmonde gaat dit jaar naar
onze groepen. Nog nooit
behaalde een school de twee
bekers…

-

Groepen 1 en 2 (6 tot 7 groepen)
bouwcoördinator Loes van den Enden

-

Groepen 3 en 4 (6 groepen)
bouwcoördinator Mariette van Hamersveld

-

Groepen 5 en 6 (5 groepen )
bouwcoördinator Leanne Maring

-

Groepen 7 en 8 (4 groepen)
bouwcoördinator Caroline Volmer

-

Schakelgroepen 4 groepen)
bouwcoördinator Selma Stolk

Er zijn ook personeelsleden die naast hun werkzaamheden in
de klas, andere belangrijke (school)zaken op zicht nemen. Ron
van Neck gaat het Verlengd Dag arrangement (VDA)
organiseren, Peter Siebelink blijft de ICT / kennis coördinator en
Natalie Knoop wordt onze stagecoördinator.
Met deze organisatie hopen we het onderwijs aan uw
kinderen (nog) beter te kunnen organiseren.

Roparun 2018
Maar liefst 4654 euro hebben
leerlingen van De Catamaran
opgehaald met de sponsorloop. De
helft hiervan, ruim 2300 euro gaar
naar het Roparunteam van
Havensteder. De andere helft
besteden we aan iets voor school.
Hierover zijn mooie ideeën, zodra
meer bekend is wat we met dit geld
doen informeren wij u uiteraard
hierover!

Een schematisch overzicht van onze nieuwe organisatie

Personeel
Zoals al eerder genoemd groeien we nog steeds. Hierdoor
verwelkomen we volgend schooljaar een aantal nieuwe
leerkrachten en onderwijsassistenten. Sharon Dam (leerkracht
groep 1), Burcin Marbah (leerkracht groep 2), Joukeline Sizoo
(leerkracht groep 3), Asha Bhagal (onderwijsassistent groep
½), Ruyam Kandemir (onderwijsassistent groep ¾), Nadia Khan
(groep onderwijsassistent 5/6) en Winny Rucyahana
(onderwijsassistent Schakelgroep). We wensen onze collega’s
een fijne tijd op De Catamaran
Juf Nancy Dekkers uit groep 1 en juf Ardy Jongeneel (groep 2)
gaan ons verlaten. Juf Ardy heeft een nieuwe uitdaging
gevonden op de Mytylschool in Rotterdam. We wensen beide
collega’s veel succes op hun nieuwe school!

Pagina 2 van 6

Tevredenheidspeiling 2018
De afgelopen periode hebben ouders en leerlingen onze
tevredenheidspeiling ingevuld. We scoren goed bij deze
peilingen. Een uitgebreid verslag van dit onderzoek kunt u
vinden op onze website (kopje ‘links’, dan ‘scholen op de
kaart’)

Schoolfonds
Het is ons weer gelukt het
schoolfonds, net zoals de
afgelopen jaren, gelijk te
houden!
Vanuit het schoolfonds worden
een aantal zaken op school
betaald die niet door de overheid
worden bekostigd. Denk hierbij
aan diverse vieringen op school
en de schoolreis.
Het bedrag wat u moet betalen is
(nog steeds) 35 euro per kind. Dit
bedrag kunt storten op
rekeningnummer
NL96 INGB 0002 6770 44 van de
ouderraad. Geef bij betaling de
naam van uw kind op en de klas
waarin hij zit.
Heeft u de voorkeur om contant
te betalen, dan kunt u dit doen bij
Juffrouw Hennie of juffrouw Joan.

Nieuws van de MR
Op maandag 9 april is de MR van onze school weer bij elkaar
gekomen. In deze vergadering hebben we gesproken over de
tussenschoolse opvang (TSO), de ruimteproblemen i.v.m. de
enorme groei, gevolgen voor de personele bezetting en
andere zaken, die aandacht vragen.
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Klassenbezetting 2018-2019
Onderbouw Catamaran (begane grond)
1A

Ellen Palte en Helen Koppelaar

1B

Marianne Bouwer en Sonja van der Vos

1C

Loes van den Ende en Sharon Dam

2A

Monique Maliepaard en Sonja van der Vos

2B

Irene Belfor

2C

Burcin Marbah en Sonja van der Vos

Ondersteuning Margriet Broekhuizen, Mariska Harteveld en Asha Bhagal

Middenbouw Catamaran(eerste etage)
3A

Marloes de Jong

3B

Mariette van Hamersveld en Joukeline Sizoo

3C

Denise Benistant

4A

Nancy Middeldorp, Anita Peelen

4B

Inge Blijenberg en Nancy Middeldorp

4C

Rolinde Bennekom en Anita Peelen

Ondersteuning: Zoubida Bakrioui en Ruyam Kandemir

Bovenbouw Catamaran (tweede etage)
5A

Lize Karetas en Roger van den Berg

5B

Natalie Knoop

5c

Leanne Maring

6A

Joke de Veld

6B

Agnes Zerrad en Peter Siebelink

7A

Claudia van Dijk en Ron van Neck

7B

Caroline Volmer en Ron van Neck

Onze Minervaleerlingen zijn een
boekenclub gestart, hiermee
willen zij het lezen in de school
promoten

Hulpouders GEZOCHT
In deze nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat wij onze TSO
organiseren met hulpouders.
Voor onze TSO zijn wij op zoek
naar nieuwe hulpouders!
Per keer ontvangen hulpouders
een vergoeding van 4 euro. Ook
bieden wij scholing aan waarbij
deelnemers een echt certificaat
ontvangen!

Wilt u ons komen helpen,
of wilt u meer informatie,
neem dan contact op met
juf Joan, juf Hennie of juf
Shadia!
Alvast bedankt voor uw hulp!

Ondersteuning: Mala Maghoe en Nadia Khan

Aula
8A

John Wilsens, Joleen Nojotaroeno, Amber Wolf LIO

8B

John Wilsens, Joleen Nojotaroeno, Amber Wolf LIO

Ondersteuning: Mala Maghoe
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Vervolg klassenbezetting 2018-2019

TSO
Als ouders/verzorgers
werken of naar school
gaan, kunnen kinderen bij
ons op school gebruik
maken van de TSO.
De kosten voor de TSO zijn
1 euro per keer. U kunt
hiervoor een strippenkaart
kopen bij juf Joan of juf
Hennie
We zijn een Lekker
Fitschool. We letten dus
ook goed op onze voeding!
Het lunchpakket moet aan
een aantal voorwaarden
voldoen:
-

-

-

Witte of bruine
boterhammen (een
voorkeur voor bruin)
met beleg, bij
voorkeur gezond.
Een pakje drinken of
flesje water. Let op
het drinken kan niet
op school worden
gekoeld.
Fruit of komkommer,
tomaat, wortel etc.

Schakelgroepen
Schakel 1

Juulke Brewster, Joyce Winkel

Schakel 2

Reewtie Sitaram

Schakel 3

Diana Tjon Tam Sin

Schakel 4

Selma Stolk

Ondersteuning:

Winny Rucyahana

Directie
Arina Rook

directeur

Bas van der Molen

adjunct-directeur

Zorgteam
Jacqueline ’t Hart

Intern begeleider groepen 1 & 2.

Annemiek Jansen

Intern begeleidster groepen 3 t/m 5

Suzanna de Ruever

Intern begeleider groepen 5-8 + Prisma

Monique van der Kooij

Leesspecialiste

Tatiana Richards

Schoolmaatschappelijk werk

Vakleerkrachten gymnastiek
Remco van Gorcum

vakleerkracht gymnastiek

Nathan Vlassak

vakleerkracht gymnastiek en coördinator SSV

Remco van der Kaaden

vakleerkracht kleutergym

Jorn Sweres

vakleerkracht gymnastiek

Ondersteuning
Joan Cuvalay

administratie, receptie

Jan Hoeneveld

conciërge, technische zaken

Shadia Abdulgani

ouderconsulent

Hassan Jatim

conciërge

Sema Kaplan

ouderconsulent vrijwillig
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Jaarplanning 2018-2019
Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

22-10-2018

26 -10-2018

Kerstvakantie

20-12-2018

4-1-2019

Voorjaarsvakantie

25-2-2019

1-3-2019

Paas/meivakantie

19-4-2019

3-5-2018

Hemelvaart

30-5-2019

Pinksteren

10-6-2019

14–6-2019

Zomervakantie

18 -7-2019

30-8-2019

Studiedagen (vrij voor leerlingen)

Datum

Leren zichtbaar maken

Woensdag 10 oktober 2018

Leren zichtbaar maken

Donderdag 11 oktober 2018

Leren zichtbaar maken

Vrijdag 16 november 2018

Leren zichtbaar maken

Maandag 4 maart 2019
(sluit aan op voorjaarsvakantie)
Dinsdag 5 maart 2019
(sluit aan op voorjaarsvakantie)
woensdag 6 maart 2019
(sluit aan op voorjaarsvakantie)
Maandag 27 mei 2019

Focus

Donderdag 4 juli 2019

Focus

Vrijdag 5 juli 2019

Activiteit

Datum

Kennismakingsgesprekken

27 augustus tot 19 oktober 2018

Kennismakingsavond

Dinsdag 9 oktober

Schoolfotograaf

Nog nader te bepalen

Kinderboekenweek

3 tot 14 oktober 2018

Sinterklaas

Woensdag 5 december

Kerstviering

Dinsdag 18 december 2018

Voorlichting VO

Nog nader te bepalen

Adviezen VO

Nog nader te bepalen

Rapport

18 maart tot en met 22 maart

Paasontbijt

Woensdag 17 april 2019

Centrale eindtoets groep 8

16, 17 en 18 april 2019

Schoolreizen

Nog nader te bepalen

Koningsspelen / Roparun

Nog nader te bepalen

Eindrapport

8 juli tot en met 12 juli 2019

Afscheidsmusical

Dinsdag 16 juli 2019

Focus
Leren Zichtbaar maken
Focus

De Catamaran
Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
010-2916770
info@decatamaran.nl
www.decatamaran.nl
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@decatamaran
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