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Belangrijke data: 

 
 
 

maandag 3  juni jeugdarts GGD spreekuur 
maandag t/m vrijdag 3 t/m 7 juni toetsweek  
maandag  10  juni 2e Pinksterdag, leerlingen en team zijn vrij 
woensdag 19 juni sportdag  

Albatrossen / Walvissen / Orka’s / Pinguïns  / 
Barracuda’s / Kreeften  

woensdag 26 juni Sportdag  
Maanvissen/ Goudvissen/ Dolfijnen / 
Zeesterren / IJsberen /  Zeepaardjes / 

maandag  24  juni extra spreekuur jeugdarts GGD 
maandag  1  juli Kreeften en Barracuda’s;  bezoek 

herinneringskamp Westerbork 
maandag 1  juli oudergesprekken 
dinsdag  2  juli oudergesprekken 
maandag  8  juli  schoolreis leerlingen (schoolverlaters niet) 
donderdag  11  juli kennismaking nieuwe groepen / nieuwe 

leerlingen / leerkrachten 
donderdag 11  juli schoolverlatersavond 
vrijdag  12  juli  rapporten mee 
zaterdag  
t/m zondag 

13  
t/m 25  

juli 
augustus 

 
Zomervakantie 

    
maandag 26  augustus  start 1e schooldag  

 
Schoolreizen: 
Schoolreis Dolfijnen, Zeesterren en IJsberen    8 juli (Drouwenerzand) 
Schoolreis Zeepaardjes, Albatrossen en Walvissen   8 juli (Hellendoorn) 
Schoolreis en Orka’s en Pinguïns     8 juli  (Slagharen) 
 
 
Voor alle schoolreizen geldt, dat er nog nader bericht per groep komt. 
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Nieuws vanuit het team 
 
De laatste loodjes. Zo voelt het al wel.  
Op dit moment zijn we druk met het organiseren van het afscheid van de schoolverlaters. Zij gaan het 
komende jaar naar het voortgezet onderwijs, een spannende tijd.  
Daarbij hebben we te maken met een enorme instroom van nieuwe leerlingen. Het betekent dat we het 
nieuwe jaar waarschijnlijk met dertien of veertien groepen gaan beginnen. Op dit moment hebben we 
twaalf groepen. Hoe we dit gaan doen zijn we nu aan het bekijken. In de laatste nieuwsbrief kom ik daar 
op terug.   
We zijn verder, helaas, ook geconfronteerd met ziekte en met problemen in de vervanging. Natuurlijk 
proberen we de overlast zo klein mogelijk te houden, we kunnen niet altijd ijzer met handen breken. Het 
is wel een punt van zorg en aandacht.  
Voor nu, nog goede weken toegewenst, namens het team van SBO de Catamaran. 
Jos Boerema 
 
Sportdag de Catamaran  
Afgelopen dinsdag hebben we te horen gekregen dat de atletiekbaan voor woensdag 12 juni ineens niet 
meer beschikbaar was. Er was niets aan te veranderen helaas. Daarom hebben we moeten besluiten de 
sportdag een week op te schuiven naar woensdag 19 juni as.  
Deze sportdag is voor de groepen Barracuda’s, Kreeften, Pinguïns, Orka’s, Walvissen en Albatrossen, en 
vindt plaats op sportpark De Meerdijk, bij atletiekvereniging De Sperwers.  
( adres: Ullevi 1, tegenover de Praktijkschool) 
U bent natuurlijk van harte welkom om uw kind aan te moedigen op deze dag! 
 
Voor de leerlingen van cluster A zal de sportdag op woensdag 26 juni as. rondom de school plaats  
vinden, waarbij zij op elk onderdeel ondersteund worden door de schoolverlatende leerlingen. Ook 
hierover volgt nog nader bericht. 
 
 
 
     Oudergesprekken 1 en 2 juli 2019 

Het duurt nog even, maar op 1 en 2 juli as. staan de laatste oudergesprekken van 
dit schooljaar gepland. In dit gesprek zal het rapport, de vorderingen en een pre 
advies worden besproken met u en de leerkracht van uw kind.  
Om u voldoende tijd te geven om zich in te schrijven is het vanaf 4 juni tot en met 
20 juni mogelijk om u via de PARRO app in te tekenen voor een specifieke dag en 
tijd. Mocht u geen gebruik maken van deze app, neem dan contact op met de 
leerkracht van uw kind.  
 

 
VAKANTIEBIEB-App                                               

Stimuleer uw kind om te blijven lezen!! 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 

AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat door lezen 

tijdens de vakantie deze terugval minder is. 
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Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een omvangrijke selectie 

Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. Voor de jeugd is de VakantieBieb  al op 1 juni as. open 

en de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn dit jaar maar liefst zestig titels te 

downloaden en er zijn handige leeftijdscategorieën voor kinderen aan gekoppeld.  

Titels voor kinderen  

De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- 

en humoristische boeken. 

Kinderen van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in het verhaal Iep! van Joke van Leeuwen of 

raadsels oplossen en moppen lezen in Nog een mop? van Erik van Os. 

Kinderen tussen 9-12 jaar kunnen wegdromen bij de avonturen van Samuel en Tess in Mijn bijzonder 

rare week met Tess van Anna Woltz.  

Ook jongeren ouder dan twaalf jaar kunnen een keuze maken uit diverse leuke e-books en mogen 

misschien al een enkel volwassen boek lezen. 

Ook ruime keuze voor volwassenen 

Niet alleen voor kinderen biedt de VakantieBieb-app uitkomst, ook volwassenen komen vanaf juli aan 

hun trekken en hebben de mogelijkheid om dertig titels te downloaden. Romans, spannende en 

informatieve boeken, voor ieder wat wils.  

Lezen zonder internet 

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store.  De 

geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen 

van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor in de vakantieperiode! 

 VakantieBieb kinderen: 1 juni t/m 31 augustus 2019 

 VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2019 

De VakantieBieb-campagne wordt voor het vierde jaar georganiseerd door de Bibliotheek en 578.000 

mensen hebben de VakantieBieb-app tot nu toe gedownload.   www.vakantiebieb.nl  

 
 

 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
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Leerlingenraad  De Catamaran 2018 -2019 
 
Op onderstaande foto ziet u de leden van onze leerlingenraad, wij bedanken deze leerlingen voor hun 
inbreng en inzet tijdens het afgelopen schooljaar!        
     

Kyano van der Veen   >albatrossen 
Melisa Yildiz  > barracuda’s 
Rebekka Wesseling > Orka’s 
Grietus Sterken (vervanger van 
Farida  Hussein  > pinguïns. 
Samuel van den Brink > walvissen 
Jaron Stam  > Zeepaardjes 
Liam van der Aa > IJsberen 
Raymond de Vries > Kreeften 
 
 

 
De leerlingen bespreken onderwerpen in de vergadering die vanuit de klassen ingebracht kunnen 
worden. We hebben het gehad over het plein en gedrag op de gangen.  
De kinderen uit leerlingenraad hebben spullen uitgezocht wat is bekostigd vanuit de ouderraad. Dit zijn 
de opbrengsten van de vogelvoeractie en van Bag 2 School actie van het afgelopen schooljaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oproep ouderraad 
Aan het einde van dit schooljaar nemen enkele ouderraadsleden afscheid, omdat hun kind van school 
gaat. 
Dat betekent dus: VACATURES! 
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar (afgelopen jaar  op de maandagavond). Daarnaast 
gaan we er van uit dat mensen uit de OR bij activiteiten aanwezig willen zijn en/of helpen met de 
voorbereidingen. 
Wie wil de Ouderraad komen versterken? 
Meer informatie vragen en aanmelden kan via  catamaranouderraad@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:catamaranouderraad@gmail.com
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