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Belangrijke data: 

 

maandag  3 december Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
woensdag   5 december Sinterklaasviering 
dinsdag 11 december Leerlingen bovenbouw naar 
  Rijksmuseum  
donderdag  20 december Kerstviering 
vrijdag  21 december  Afscheid meester Zinnemers 
zaterdag t/m  22 december ’18  t/m Kerstvakantie 
zondag    6 januari ‘19  
maandag    7 januari ‘19 Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
donderdag  10 januari ’19  Hoofdluiscontrole 
maandag t/m vrijdag 21 t/m 25 januari Toets week 
woensdag  t/m 23 januari t/m  Nationale voorleesdagen 
zaterdag   2 februari ‘19  
maandag  en 28 januari én Oudergesprekken  
dinsdag  29 januari ‘19 schoolverlaters  

 
 
Afscheid locatieleider Eddie Zinnemers 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Laatst vroeg een ouder, die las dat ik na 42 jaar en 3 maanden met pensioen ga, hoeveel leerlingen ik 
eigenlijk heb begeleid. Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Het zijn er veel geweest. Dat blijkt wel als 
ik mij voor een boodschap in Emmen ophoud. Mijn vrouw gaat liever alleen. Ik word in haar ogen veel te 
vaak staande gehouden door (oud)leerlingen, ouders met vragen als: “Moi, meester, hoe is ‘t?” 
“Meester, weet je nog wel van die musical?”  
Daar komt nog bij dat ik van mijn 42 jaar “meester” zijn, maar 14 jaar echt voor een eigen groep heb 
gestaan. In dat geval  aan o.b.s. ’t Warmeer in Emmermeer en de o.b.s. ’t Koppel in Nieuw Weerdinge.  
De rest van de tijd mocht ik “directeurtje” spelen op de o.b.s. ’t Koppel, de o.b.s. De Brink (Emmen, wijk 
Bargeres) en de o.b.s. De Vlonder (Emmen, wijk Rietlanden). Tenslotte ben ik de afgelopen 3 jaar op de 
SBO De Catamaran als locatieleider werkzaam geweest. De eerste 4 scholen zijn reguliere basisscholen 
en de Catamaran is een school voor speciaal basisonderwijs.  
Ik ben blij dat ik 3 jaar geleden de kans heb gekregen om in het speciaal basisonderwijs te werken en ben 
er in die 3 jaar achter gekomen dat ik dat veel eerder had moeten doen. Werken op scholen zoals De 
Catamaran geeft veel voldoening en dwingt je scherp te blijven. Ik heb met ouders, kinderen en collega’s 
een prettige tijd gehad. Natuurlijk moest er wel eens een hobbeltje worden genomen, een probleem 
worden opgelost, dat hoort er nou eenmaal bij.  
Maar … wordt er niet gezegd “er is een tied van komen en er is een tied van gaon”? Welnu, de “tied van 
gaon” is nu gekomen. En … ik beloof u; ik zal mijn uiterste best doen zwarte gaten en een vensterbank 
vol geraniums te vermijden.  
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Ik wens iedereen heel veel geluk en wijsheid en de leerlingen van school een veilig 
leven vol plezier en humor. Want, een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. 
Bedankt voor de prettige samenwerking en ongetwijfeld tot ziens. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Eddie Zinnemers 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Aanstaande woensdag 5 december ’18  om ongeveer 8.45 uur verwachten wij  Sinterklaas en zijn pieten 

bij ons op school.  Alle leerlingen verzamelen zich op het 
schoolplein. De Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan de 
groepen van de onderbouw. (Maanvissen, Goudvissen, Dolfijnen 
en de Zeesterren)  
Bij de midden- en bovenbouwgroepen wordt er gegroet en 
gestrooid en na de pauze hebben deze groepen feest in de grote 
zaal. Zo rond 12.00 uur zal de goede Sint en zijn pieten onze 
school weer verlaten. Wij hopen op een mooi feest.  
 

 
 
Kerst –> verzoek aan ouders 
Met kerst gaan de leerlingen weer aan de slag met hun eigen kunstwerk. 
Voor dit kunstwerk vragen we uw medewerking.  
Voor onze kerstknutsel willen we vragen of elke leerling 2 goed werkende AA-
batterijen mee wil nemen. 
Bedankt namens de kerstcommissie! 
 
Leerlingenraad schooljaar 2018-2019 
Begin oktober hebben alle leerlingen gestemd wie als vertegenwoordiger van hun groep dit schooljaar in 
de leerlingenraad zitting mag nemen. 
De nieuwe leden zijn geworden:  
 
Liam  (IJsberen)  /  Samuel (Walvissen)  /  Rayon (Albatrossen) /  Jaron (Zeepaardjes)   / Farida (Pinguïns) /   
Matthias (Orka’s)  / Raymon (Kreeften)  /  Melisa (Barracuda’s) 
 
We zijn als school erg blij met deze  nieuwe leden en wensen ze veel succes! 
Inmiddels is de leerlingenraad al weer een keer bij elkaar geweest. De belangrijkste punten die uit deze 
samenkomst naar voren kwamen zijn: 
- Meer toezicht in de gangen > de leerlingenraad concludeert dat het onrustig is in de gangen. Misschien 
kan er een gangwacht ingevoerd worden?  
 - Na een boze bui van medeleerling dit bespreken met de groep > vaak wordt dit opgelost tussen 
leerkrachten/ leerling. Het komt echter ook vaak voor dat een leerling daarvoor ook erg naar is geweest 
naar een medeleerling, dit wordt soms niet besproken.  
De volgende vergadering is op donderdag 6 december as., de agendapunten zijn: Versieringen - Koken 
met speciale gelegenheden - Extra materialen op het plein - Buiten school ruzie en dan ook op school – 
Busjes - Foto maken met de voltallige leerlingenraad.  
We houden u op de hoogte ! 
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Les gedrag online - bureau Halt 
Op donderdag 22 november jl. hebben de leerlingen uit de Pinguïns en Orka’s bezoek gehad van Richelle 
ten Dam. Zij is een medewerker van bureau Halt. Ze kwam vertellen over bureau Halt en over het 
gebruik van internet.  

Heel veel leerlingen bleken al een mobiele telefoon en/of een account op 
sociale media te hebben. De voordelen en leuke kant van internet werd 
besproken, maar ook de keerzijde.  
Jammer genoeg wordt er op het internet veel gepest. Dit heet cyberpesten. 
Soms is het erg lastig om het verschil te zien tussen plagen, pesten en 
bedreigen. Dit kan er voor zorgen dat er online ruzies ontstaan. Afsluitend 
aan de les kregen we een lijstje met tips, zodat we veiliger op het internet 
kunnen werken en ruzies op het internet uit de weg kunnen gaan. Een erg 
informatieve ochtend dus! 
 

 
Wij wensen u 
 

 
 
 
team SBO De Catamaran 
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