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Belangrijke data: 

 
 
 

maandag  1 april ‘19 Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
woensdag  10 april ’19  Studiedag team Let op; ALLE  leerlingen zijn vrij ! 
donderdag  11 april ’19 Schoolfotograaf Foto Koch 
vrijdag  12 april ‘19 Koningsspelen 
maandag  6  mei  Jeugdarts GGD Spreekuur  
donderdag 9 mei Hoofdluiscontrole 
zondag 12 mei Moederdag 
donderdag 23 mei (her) Hoofdluiscontrole 
dinsdag 16 april ‘19 Kijkavond voor ouders, familie, vrienden 
donderdag  18 april ‘19 Paasactiviteiten 
vrijdag  19  april ‘19 Goede vrijdag, er is géén schoolvoetbaltoernooi  
maandag  22  april ‘19 Paasmaandag 
dinsdag t/m zondag 23  april  t/m 5 mei Meivakantie 
donderdag  30 mei  Hemelvaartsdag 
vrijdag 31 mei  Leerlingen en team zijn vrij 

 
 
Nieuws vanuit het team 
’s avonds een uur langer licht, betekent voor de morgen …. een uur later licht. Ik hoop toch werkelijk dat 
we binnen nu en snel een keer af komen van de zomer- en wintertijd. Nog twee schoolweken en dan 
kunnen we ons opmaken voor een mooie meivakantie. Een welverdiende vakantie. Hou voor deze vrije 
dagen in ieder geval 16 april vrij in de agenda. Dan is er een kijkavond op school, zeker de moeite waard.   
 
 
Actie Bag2school  
Donderdag 18 april a.s. krijgt uw kind een kledingzak mee waarin u alles kan verzamelen ( denk aan 
kleding, schoenen, beddengoed, pluche dieren, gordijnen etc.) De kledingzak mag ingeleverd worden op 
school op maandag 20 mei, dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei ’19 .  Voor iedere kilo die wij 
verzamelen krijgen wij 30 cent. Dit geld komt, via activiteiten, weer terug bij uw kind.  
Hartelijke groet,  de Ouderraad. 
 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. We hebben weer een heel leuk programma 
bedacht. De voorbereidingen liggen dit jaar in handen van Drenthe College student 
Naomi, onder toezicht van onze vakleerkracht Lilian.  
Voorafgaand aan deze activiteiten zal uw kind een koningsontbijt op school 
aangeboden krijgen, ze hoeven géén bord en bestek van huis mee te nemen. 
De ouderraad vult het ontbijt ook nog wat aan. Uw kind hoeft dus thuis geen 
ontbijt te eten deze dag.  
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Special Heroes 
Bij gym hebben we dit jaar al een aantal clinics gehad. Floorbal, freerunning en nu basketbal. We hebben 
in mei nog judo. Deze lessen worden verzorgd door mensen uit het verenigingsleven, en ingehuurd door 
Special Heroes. 
Misschien is uw kind al heel enthousiast thuis gekomen vanwege deze lessen. De bedoeling is uw kind zo 
enthousiast te maken dat hij of zij zich wil gaan aanmelden bij een vereniging. Dit juichen wij van harte 
toe. Mochten financiële middelen een belemmering zijn voor uw kind om mee te kunnen doen in het 
verenigingsverband dan is het mogelijk om een gesprek aan te gaan met Daphne Veldman, zie ook op 
alle in Parro geplaatste nieuwsbrieven. Misschien kan uw kind aanspraak maken op het jeugdsportfonds. 
 
Kijkavond 16 april as. 
Op dinsdag 16 april 2019 houden we onze KIJKAVOND. U bent van harte welkom, om u door uw kind 
rond te laten leiden door de school, langs de lokalen, de studio’s, de ateliers enzovoort. Uw kind is de 
beste gids en zal het leuk vinden u van alles te laten zien.  
Vanaf 18.30 uur is de school open en staat koffie, thee en ranja klaar.  
Om 20.00 uur gaat de bel om aan te geven dat de avond is afgelopen.  
Wij hopen op uw komst, u bent van harte welkom ! 
 
Kamp Westerbork terugblik 
Op maandag 25 maart hebben de groepen Pinguïns en Orka’s een bezoek gebracht aan 
herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit deden zij naar aanleiding van de lessen uit ons atelier ‘de 
Wereld’ die gaan over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.  
 
 

                  
 
 
 
In het herinneringscentrum werden wij verwelkomd door onze gids. Voordat we naar het voormalig 
kampterrein vertrokken kregen wij eerst een film te zien over een Joodse mevrouw die gevangen is 
geweest in Kamp Westerbork, die de oorlog gelukkig overleefd heeft. Het was erg indrukwekkend om te 
zien! 
Daarna startte onze wandeling naar het voormalige kampterrein. Dit was toch best een heel eind. Toen 
we aankwamen stond onze gids ons op te wachten bij de slagboom, bij de ingang van Kamp Westerbork. 
Samen met hem hebben wij de woning van de kampbewaarder, de oude treinwagons, het monument 
voor alle gevangenen van Kamp Westerbork, een oude barak en het monument van Kamp Westerbork 
bekeken. Tijdens elke stop kregen we een uitleg te horen en was er voldoende tijd om vragen te stellen.  
Na de rondleiding zat ons bezoek er op. Voor de leerlingen een zeer intensieve en erg indrukwekkende 
dag! 



Nieuwsbrief 

De Catamaran 
De school die laat zien dat het anders kan... 

  
APRIL 2019, nummer 8 

 
 

         
 
 
Supporter van schoon terugblik 
Donderdag 21 maart hebben de leerlingen uit de middenbouw in keuzeatelier natuur en techniek 
meegedaan aan het project ‘Supporter van Schoon’.  
Het project wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld om de omgeving van scholen, buurten e.d. 
zwerfafvalvrij te houden.  
Twee groepen leerlingen hebben in het kader van dit project geholpen de schoolomgeving zwerfafvalvrij 
te maken. En met succes! De omgeving van de school is in een straal van 400 meter, dat lijkt weinig, 
maar is heel veel gezien de hoeveelheid afval die opgehaald is, geheel schoongemaakt.  
Na afloop hebben de deelnemende leerlingen een diploma ontvangen. 
 
 

                      
 
 
 
Gastouder Europa Kinderhulp    
Doel van de organisatie: Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen 
die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. 
Al bijna 60 jaar hebben wij als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ongeveer 2 weken 
aan kwetsbare kinderen uit heel Europa.  
 
Dit gebeurt vooral door het werven en selecteren van vakantieouders die bereid zijn om in de 
zomervakantie een kwetsbaar kind voor ongeveer 2 weken in hun gezin op 
te nemen. In totaal heeft Europa Kinderhulp in de afgelopen jaren aan zo’n 
100.000 kinderen een vakantie kunnen bieden.  
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Veel van deze kinderen zijn jaren achtereen in de zomervakantie bij hun vakantieouders geweest en 
hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen een andere, positievere kijk op het gezin en de samenleving 
te krijgen.  
Meer informatie over Europa Kinderhulp en hoe u ons kunt steunen vindt u op  
www.europakinderhulp.nl  en in de flyer behorende bij deze nieuwsbrief. 
 
 

 
Schoolfotograaf donderdag 11 april as. 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Foto Koch komt 11 april 2019 de schoolfoto’s maken.  De complete afhandeling van 
de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school.  
 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle 
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de 

fotografie dag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografie dag en zorgt 
ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u 
een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat 
een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto 
gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.   
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de 
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een 
bestelling kunnen plaatsen op de site. 
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt 
maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en 
afwisselende foto’s gemaakt worden. 
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!  
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
 
Bijlage: Foto Koch privacy bepaling 

 
 

http://www.europakinderhulp.nl/
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Namens het team 
SBO De Catamaran 

 


