Nieuwsbrief meivakantie 2018
Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2018. In deze nieuwsbrief
aandacht voor ontwikkelingen op school. Ook besteden we
aandacht aan ‘leren zichtbaar maken’ en de nieuwe
Europese Privacywet. Kortom… weer genoeg om te lezen!

Personeel
Door de enorme leerlinggroei hebben we weer nieuwe
collega’s in ons midden kunnen verwelkomen; Juffrouw Anita
Peelen en juffrouw Amber Wolf. Juf Anita staat momenteel
voor de schakelgroep van juf Agnes en juf Amber is vaak te
vinden bij de groepen 7.
Deze periode hebben we op school gewerkt aan het thema
Gezondheid. Het thema viel precies samen met de Lekker
Fitweek. Er zijn weer een heleboel lessen gegeven in het kader
van gezondheid. Tijdens de opening hebben we met de hele
school een warming-up gedaan op ons schoolplein.
Onderdeel van de Lekker Fitweek was ook het pannatoernooi
en de Roparun. Als afsluiting was er een ontbijt en de sportdag
voor de groepen 1 tot en met 4 en twee schakelgroepen. Op 7
juni hebben de andere groepen hun sportdag.
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Thematisch onderwijs ‘gezondheid’

Van 9 tot en met 20 april stonden
de lessen op school in het thema
van gezondheid. Er is veel geleerd
over een gezonde levensstijl. Ook
hebben we in deze weken extra veel
beweegactiviteiten gehad!

De Catamaran op Facebook

facebook.com/obsdecatamaran

We zullen binnenkort afscheid gaan nemen van de
schooldiëtiste juf Laura, als we weten wie haar opvolger zal
worden, laten we u dit weten!

De Catamaran op Twitter

@decatamaran
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Leren zichtbaar maken
Organisatie evenement
door groep 7a
Donderdag 5 april was de eerste
bijeenkomst van groep 7a met een
groep internationale studenten van
de Erasmusuniversiteit.
Samen met deze studenten gaan
de kinderen van groep 7a aan de
slag om een evenement te
organiseren in de wijk. Het gekozen
thema voor dit evenement is Sport,
beweging en gezondheid. Op
donderdag 19 april hebben de
leerlingen in groepjes de wijk
verkend om mogelijke locaties voor
het evenement te spotten. Ook
hebben zij mensen op straat
gevraagd naar mogelijke
activiteiten voor dit evenement.
Donderdag 24 mei is de derde
bijeenkomst en gaan we
inhoudelijk invulling geven aan het
evenement. Het meest bijzondere
van de samenwerking in dit project
is dat de communicatie in het
Engels (en Nederlands) plaatsvindt.
Het zijn namelijk internationale
studenten!

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.
We zijn tijdens de verschillende studiedagen afgelopen
periode bezig geweest met het formuleren van succescriteria.
Het doel is dat de leraren samen met de leerlingen gaan
bedenken waar een opdracht of een werkje aan moet
voldoen, zodat ze zelf kunnen beoordelen wanneer het werkje
in orde is. U kunt de succescriteria in de klassen zien hangen
en anders kunnen de kinderen u daar veel meer over
vertellen. Daarnaast hebben we ook geoefend met het
geven van feedback aan de leerlingen. De leraren hebben
geleerd hoe ze moeten kijken naar de leerlingen om te weten
wat de leerlingen van hun nodig hebben om het volgende
stapje in hun leerproces te laten maken.

Gebouw en groei
Zoals al eerder genoemd in deze nieuwsbrief, groeien we
enorm. De bedoeling is dat we uiteindelijk van alle leerjaren 3
groepen zullen hebben. Volgend jaar groeien de 3 groepen 4
door naar 3 groepen 5. En het jaar daarna 3 groepen 6 enz.
Het lukt ons niet om alle leerlingen die zich willen inschrijven op
De Catamaran te plekken, sommige groepen zitten vol. Ook
langs deze weg willen wij u vragen om, als een leerling naar
De Catamaran wil komen, dit tijdig te regelen!
De groepen 8 hebben dit schooljaar met de 2 groepen samen
in de aula les gekregen. Dat is heel goed bevallen, de
leerlingen en de leraren hebben heel hard met elkaar gewerkt
en er zijn goede resultaten behaald.
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Schoolfruit
Zoals u weet zijn we een Lekker Fitschool 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 de
afgelopen periode gratis schoolfruit op woensdag, donderdag
en vrijdag gekregen, vanuit een subsidie van de Europeese
Unie.

Masterclass
Om het 10-jarig bestaan van
Music Matters en Ieder kind een
instrument van SKVR te vieren
werden er masterclasses
gegeven. Zo kwam ook Neda
Boin, bekend van televisie, haar
kennis delen met de kinderen van
onze school!

Na de meivakantie stopt het gratis schoolfruit. We zijn aan
het kijken of we middels sponsoring hier een vervolg aan
kunnen geven. Dat is helaas nog niet gelukt. Kent u een bedrijf
dat ons hierbij kan helpen, laat dit dan even weten!
We willen langs deze weg de ouders bedanken die ons de
afgelopen periode hebben geholpen bij het hapklaar maken
van het fruit!
Kunt u na de meivakantie uw kind, indien mogelijk, zelf fruit
mee geven naar school, als tussendoortje?

Benefietwedstrijd
Sportieve avond bij FeyenoordADO in de Kuip met de kids van
“Fitter met Feyenoord”, “SV Gio”
en de winnaars van “het ouderkind toernooi”! Benefietwedstrijd
voor Support Casper

Een mooi gebaar

Nieuw administratiesysteem TSO

Langs deze weg willen wij
Hotsport Hutspot bedanken voor
het gezonde tussendoortje wat zij
ons hebben aangeboden tijdens
de Roparun!

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een nieuw registratieprogramma voor onze TSO. Na de
meivakantie hopen we dit systeem te gaan gebruiken.
Betalingen voor de tussenschoolse opvang kunnen nog steeds
worden gedaan bij juffrouw Hennie of juffrouw Joan.
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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. Op dinsdag 22 mei is de
eerstvolgende vergadering, waarin we o.a. praten over het
nieuwe jaarplan, de formatie en andere voorkomende zaken
m.b.t. de afronding van dit schooljaar en de aanloop naar het
nieuwe schooljaar.

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

Lekker fit!
De afgelopen periode zijn er weer veel verschillende
sportactiviteiten geweest. Hieronder een kort overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen:
-

-

-

Start Schaken binnen de Schoolsportvereniging.
Sportief volleybal toernooi met mooie resultaten en een
goede sfeer.
LekkerFit! week met veel verschillende activiteiten onder
andere workshop gegeven door de diëtist, fruitbingo,
clinics, gastlessen gegeven door Evides.
Pannatoernooi waarbij sportiviteit centraal stond.
Roparun waarbij alle leerlingen weer veel geld hebben
opgehaald voor het goede doel en een middag vol
enthousiasme en gezelligheid.
Fitter met Feyenoord waarbij 8 leerlingen 10 weken lang
samen met Feyenoord zich hebben ingezet voor een
gezonde leefstijl. Met als beloning een wedstrijdbezoek in
de Kuip.

Ook onze schoolsportvereniging wordt steeds groter. Op onze
website staat het meest actuele trainingsprogramma. Als een
leerling lid wil worden van de schoolsportvereniging, kunt u
contact opnemen met meester Nathan.

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!

Europese wet bescherming persoonsgegevens
Vanaf 25 mei gaat de nieuwe wet Algemene Verordening
Gegevens bescherming (AVG) in werking. D.w.z. dat in de hele
Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt. Als school
hebben wij onze systemen hierop aangepast. We zijn klaar voor de
invoering van deze nieuwe wetgeving. Heeft u hierover vragen,
laat dit dan weten aan onze privacy-ambassadeur; Dhr. Bas van
der Molen, adjunct-directeur.
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Jaarplanning 2017-2018

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Meivakantie

26 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomer

13 juli 2018

Studiedagen
(vrij voor leerlingen)
Leren zichtbaar maken
Focus

Activiteit
Schoolreizen
Koningsspelen
Eindrapport
Afscheidsmusical

27 augustus 2018

Datum
Dinsdag 12 juni 2018
Donderdag 12 juli 2018 start zomervakantie

Datum
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 meivakantie!

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

Op maandag 14 mei begint de
school weer om 8.30 uur!

facebook.com/obsdecatamaran

De Catamaran op Twitter

@decatamaran
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