Nieuwsbrief kersteditie 2018
Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2017. In deze
nieuwsbrief aandacht voor ontwikkelingen op school. Een
thema wat terugkomt in de verschillende artikelen is ‘groei’.
In deze nieuwsbrief:

Groei
Zoals u misschien heeft gemerkt groeien we nog steeds enorm.
We zijn nog niet halverwege het schooljaar maar hebben nu al
520 leerlingen. We passen bijna niet meer in ons
schoolgebouw. In de toekomst groeien we door naar 3 klassen
van elk leerjaar. Momenteel hebben we tot groep 4 drie
klassen per leerjaar en vanaf groep 5 twee. In schooljaar
2018/2019 schuift dat door tot 3 groepen 5 komen. Zo zullen we
de komende jaren dus steeds één groep meer nodig hebben
in school om alle drie de groepen per leerjaar te kunnen
huisvesten.
Door de groei zitten de groepen 8 dit schooljaar bij elkaar in de
aula. Bijna 50 leerlingen met twee leerkrachten, een manier
van onderwijs die succesvol blijkt te zijn, de resultaten zijn nog
beter dan voorgaande jaren.
Rond februari zal een ‘aanvangsgoep’ 1 starten. Omdat er
geen lokalen vrij zijn, zijn we genoodzaakt deze groep te
huisvesten in de ouderkamer. Omdat de veiligheid van
leerlingen voorop staat, zullen we in januari enkele
aanpassingen doen bij de entree aan de Dantestraat.
De ouderkamer verdwijnt niet, maar zal worden verplaatst
naar de Orthotheek en de personeelskamer. Samen met de
gemeente, Stichting BOOR en natuurlijk de school zelf, zijn we
druk bezig met het zoeken van alternatieven voor het
huisvesten van de klassen! Onze MR ondersteund ons in het
zoeken naar oplossingen voor onze enorme groei!
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Thematisch onderwijs ‘winter’
Van 15 januari tot en met 9
februari gaan we werken met het
thema Winter. En zullen er weer
allerlei dingen die met Winter te
maken hebben worden geleerd.
Ook zal er weer een centrale
opening en afsluiting zijn voor heel
de school!

De Catamaran op Facebook

facebook.com/obsdecatamaran

De Catamaran op Twitter

@decatamaran
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Leren zichtbaar maken

Schoolfruit
Zoals u weet zijn we een Lekker Fit
school en daar hoort natuurlijk een
gezonde leefstijl bij. Veel bewegen;
3x keer in de week gym en de
schoolsport vereniging zorgen voor
een mooi beweegpogramma.
Gezond eten proberen we te
stimuleren. Het is heel gezond om
’s morgens te ontbijten, zodat je
genoeg energie hebt om de dag te
starten. Daarnaast is het eten van
fruit heel belangrijk voor de
dagelijkse vitaminen. We hebben
sinds kort schoolfruit op
woensdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen krijgen dan gratis fruit
op school.
We willen u vragen om op de
maandag en dinsdag zelf fruit met
uw kind mee te geven als
pauzehapje rond 10.00 ’s morgens.
Het is echter geen verplichting om
fruit mee te geven, of het fruit te
eten wat we op school uitdelen.
De ouders uit de ouderkamer
maken het fruit “hapklaar” voor de
kinderen in de klassen, en dat is
soms een hele klus. Langs deze weg
willen wij de ouders die ons hierbij
helpen hartelijk danken!.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al besproken, zijn wij op school
erg druk bezig met het ‘leren zichtbaar maken’ van professor
John Hattie.
Wij volgen als team een 4-jarig traject over leren. Dit gaat over
hoe we uw kinderen beter kunnen laten leren en hoe we dat
zelf doen. We hebben regelmatig studiedagen en krijgen dan
in de aula, waar nu de 2 groepen 8 zitten, les van trainers die
heel veel van dit onderwerp weten. Het idee van leren is dat
het niet alleen gaat over de intelligentie van een kind, maar
vooral over andere competenties; zoals doorzetten, plannen
en concentreren.
Wij proberen de resultaten en de doelen die de leerlingen
willen behalen zichtbaar te maken op grote borden in de
klassen. Tijdens de lessen in de klassen worden er altijd doelen
benoemd over onderwerpen die geleerd gaan worden en we
proberen die doelen dan in een leerlijn zichtbaar te maken.

Thematisch onderwijs
Vanuit het thematisch onderwijs werken we met gezamenlijke
thema’s in de hele school. Het werken met hetzelfde thema
geeft leerkrachten de kans het thema met elkaar tijdens
studie bijeenkomsten samen voor te bereiden. Het
waardevolle hieraan is dat je met elkaar veel meer weet dan
alleen en zodoende van elkaars kwaliteiten kan profiteren.
Ook willen we middels het thematisch onderwijs de begrijpend
leesresultaten te verhogen. We doen dit door begrijpend
leesstrategieën toe te passen. Daarnaast besteden we heel
veel aandacht aan de woorden die met de verschillende
thema’s te maken hebben en aan het technisch lezen.
Afgelopen herfst hebben we met zijn allen gewerkt aan het
thema van de kinderboeken week; ‘Gruwelijk Eng’. De
gezamenlijke opening met de videoclip die de meesters en
juffen hebben gemaakt, heeft zelfs het jeugdjournaal
gehaald!

Foto: De centrale afsluiting van de kinderboekenweek met een
vossenjacht in het Spinozapark. Op de foto onze vossen!
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Personeel
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar hadden we al
een aantal nieuwe collega’s aan u voorgesteld. Juf Monique is
gestart in groep 2, juf Ellen is gestart in groep 1, juf Diana is
gestart in Schakelklas 2 en juf Rolinde werkt in groep 6. Na de
kerstvakantie zal meester Hassan beginnen als conciërge bij
ons op school.
Meester Jan is officieel met pensioen, maar die zal nog 2
dagen per week werkzaam zijn om grote onderhoudsklussen in
het gebouw te doen.
Daarnaast zullen ook 2 leerkrachten ons gaan verlaten.
Juffrouw Janine, die hier 16 jaar heeft gewerkt en juffrouw
Marieke. Zij hebben beiden een andere baan gevonden. We
wensen ze uiteraard veel succes met hun nieuwe baan

Staking onderwijs
Wij willen bij deze de ouders heel hartelijk danken voor hun
steun bij de staking van 5 oktober en 12 december. Wij
snappen dat het heel vervelend is voor u en dat u wellicht veel
heeft moeten regelen voor de opvang van uw kind(eren) voor
deze dagen.
Het is heel belangrijk dat het beroep aantrekkelijker gemaakt
wordt voor jonge mensen die graag het onderwijs in willen.
Want er zullen in 2021 (over 3 jaar) 5000 (voltijd) leerkrachten
tekort zijn in het onderwijs en dat betekent dat er dan zo’n
115.000 kinderen geen juf of meester zullen hebben en die
getallen zullen alleen nog maar groter worden. De grote
steden zullen daar nog meer last van hebben dan elders in het
land. Steeds vaker zijn we genoodzaakt om klassen naar huis
te sturen omdat we geen leraren hebben om de klas op te
vangen. Op deze manier ontstaat er een enorme werkdruk
omdat elke leerkracht onderwijs van een zo hoog mogelijke
kwaliteit wil geven.
Een beroep aantrekkelijker maken gaat vaak over geld. En er
wordt een enorme werkdruk ervaren in het onderwijs zodat het
niet heel aantrekkelijk is voor jonge mensen om voor het
onderwijs te kiezen.

Schoolfonds
Het is ons gelukt het bedrag
voor het schoolfonds ook dit jaar
weer op 35 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 gaat betalen is
(nog steeds) 35 euro per kind. Dit
bedrag kunt storten op
rekeningnummer
NL96 INGB 00026770 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.
Ook zijn er zijn mogelijkheden om
bijvoorbeeld iedere maand of om
de paar maanden te betalen
wanneer dat financieel voor u
beter uitkomt. U kunt gerust naar
juffrouw Hennie om het één en
ander te bespreken of dat met
juffrouw Joan regelen.
Als u het schoolfonds nog niet
heeft betaald, kunt u dit dan zo
snel mogelijk doen? Alvast
bedankt!!

Schoolfonds Catamaran is 35
euro!
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Tussenschoolse opvang
Op school hebben wij een tussenschoolse opvang (TSO). Deze
overblijf is bestemd voor kinderen, waarvan beide ouders
werken/studeren of op een dusdanige afstand wonen dat naar huis
gaan tussen de middag erg lastig is.
Alle leerlingen moeten hun eigen lunchpakket meenemen!
Let op: Het gebeurt soms dat kinderen hun lunchpakket al om 10.00
uur opeten. Hierdoor hebben zij tussen de middag niets te meer
eten. Zorg er dus voor dat uw zoon/dochter weet wat zijn ochtend
tussendoortje is en wat zijn/haar lunchpakket is. We hebben op
school geen extra brood.
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.

Ook Sinterklaas bracht dit jaar
weer een bezoek aan De
Catamaran. Met verschillende
‘veeg’pieten werden veel klassen
met een bezoekje vereerd.

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!

Doordat we de overblijf met hulpouders organiseren, kunnen wij de
kosten voor de overblijf houden op 1 euro per keer. U kunt per 10
strippen betalen door het geld te storten op rekeningnummer

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

NL95 INGB 0003 2143 45 t.n.v. Stichting Brede School Catamaran.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Vergeet niet de naam van uw zoon/dochter door te geven bij een
overschrijving. Wilt u liever contant betalen, dan kunt u een
strippenkaart kopen bij juffrouw Joan of bij juffrouw Hennie.
Zorg ervoor dat u altijd over voldoende strippen beschikt, anders
wordt per keer 2 euro in rekening gebracht in plaats van 1 euro.
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Resultaten centrale eindtoets

Controle gegevens

Ook dit jaar heeft RTL-nieuws weer onderzoek gedaan naar de
resultaten van de eindtoets van de groepen 8 in Nederland. Net als
voorgaande jaren werd duidelijk dat De Catamaran het erg goed
doet. Onderstaande afbeelding geeft hiervan een duidelijk beeld!

Het blijkt helaas regelmatig
dat wij niet over uw juiste
telefoonnummer en/of
adresgegevens beschikken. U
begrijpt dat het noodzakelijk is
dat wij u snel kunnen bereiken
op het moment dat er iets is
met uw kind. Wilt u ervoor
zorgen dat wij over de correcte
gegevens beschikken!

Lekker fit!
Tijdens de jaarlijkse mini-finals hebben de groepen 5 t/m 8 van de
Catamaran weer laten zien hoe sportief ze zijn. Met acht Fair Play &
Respectprijzen voor handbal, floorball en voetbal laten wij met zijn
allen zien hoe belangrijk wij het vinden om op een goede manier met
elkaar om te gaan. De volgende teams gaan ons einde schooljaar
2017-2018 vertegenwoordigen op de Final in Ahoy: Voetbal jongens
5/6, handbal jongens 5/6. Bij de individuele sporten gaan ook een
aantal kinderen ons vertegenwoordigen!

Schoolgids

Naast de reguliere gymlessen krijgen alle groepen gedurende het jaar
een keer een sportclinic aangeboden vanuit Lekker Fit! Een sportclinic
is een korte kennismaking met een bepaalde sport. De volgende
sportclinics zijn al gegeven:
 Atletiek: groepen 3 t/m 5 + prisma 2-3
 Handbal: groepen 6 + prisma 2-3-4
 Tennis: groepen 7 en 8
 Streetdance: groepen 6 + prisma 2-3-4
Naast de jaarlijkse mini-Finals en Final doen wij ook mee aan
verschillende sporttoernooien gedurende het jaar. Dit jaar doen wij
mee met de volgende toernooien: ouderkind voetbal en tennis,
basketbal, tennis, dammen & schaken, volleybal en streetdance.

Zoals u hebt gemerkt heeft u
van ons nog geen schoolgids
ontvangen. De schoolgids is te
vinden op de schoolsite
(www.decatamaran.nl, kopje
download).
Als u het prettiger vindt om de
schoolgids op papier te
ontvangen, laat dat dan even
weten, dan geven we u of uw
kind een papieren exemplaar
mee!

Het kwik daalt, de schaatskoorts stijgt en dit hebben de kinderen van
Prisma 3-4 en de groepen 6 t/m 8 ook kunnen ervaren tijdens het
schoolschaatsen op de Schaatsbaan Rotterdam. Iedere leerling heeft
een terugkomkaartje ontvangen waarmee ze nog een keer gratis
kunnen schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam!
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Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Kerst

21 december 2017 n.m

7 januari 2018

Voorjaar

26 februari 2018

4 maart 2018

Paasweekend

29 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

26 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomer

13 juli 2018

Vrije (mid)dagen
Kerst

27 augustus 2018

Datum
Donderdag middag 21 december

Studiedagen
(vrij voor leerlingen)
Leren Zichtbaar maken
Focus
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken
Focus
Activiteit
Voorlichting VO
Adviezen VO
Middenrapport
Paasontbijt
Centrale eindtoets groep 8
Schoolreizen
Koningsspelen
Roparun
Eindrapport
Afscheid musical

Datum
Maandag 12 februari 2018
Dinsdag 13 februari 2018
Donderdag 29 maart
Dinsdag 12 juni 2018
Donderdag 12 juli 2018 start zomervakantie
Datum
15 januari 2018
Nog nader te bepalen
12 tot en met 16 maart 2018
28 maart 2018
17 april t/m 19 april 2018
25 april 2018
20 april 2018
2 juli t/m 6 juli 2018
Dinsdag 10 juli 2018

Wij wensen alle lezers van onze
nieuwsbrief fijne feestdagen en een
gezond en leerzaam 2018 toe!

Opleidingspartner
Feyenoord

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