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donderdag
dinsdag
maandag en
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9 december
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en met 5 januari
6 januari
9 januari
14 januari
27 januari
28 januari
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Schaatsen voor een aantal groepen Emmen on Ice
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Kerstvakantie
Medisch spreekuur jeugdarts GGD
Hoofdluiscontrole bij voldoende vrijwilligers
Overleg leerlingenraad
Oudergesprekken schoolverlaters
Oudergesprekken schoolverlaters

Nieuws vanuit school
De laatste loodjes van een drukke periode. Druk omdat er zoveel moet. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst.
We denken dat het allemaal goed is verlopen.
Na kerst en oud en nieuw (alvast een goede feestdagen, prima uiteinde, goed begin van het nieuwe jaar,
veel goede voornemens) starten we op maandag 6 januari 2020 weer met goede moed. En met
(inschatting nu) 15 nieuwe leerlingen. Dit zorgt ervoor dat we net geen 200 leerlingen binnen de poorten
hebben.
U heeft er vast wel mee te maken gehad. De onheilspellende mededeling via Parro dat er geen
vervang(st)er te vinden was voor een groep, waardoor de kinderen een dagje vrijaf kregen. Immers, het
invalprobleem heeft ook Emmen bereikt. Dat vinden we als school niet goed. Natuurlijk zijn we in
gesprek met ons schoolbestuur, een oplossing voor het leerkrachttekort is daarmee nog niet gevonden.
We maken er nog wat moois van deze week (donderdag kerstdiner) !!!
Tot in het nieuwe jaar, het team van SBO Catamaran
www.sbo-catamaran.nl, administratie@sbo-catamaran.nl, 0591-613899

Schoolkamp schoolverlaters t e r u g b l i k
Op schoolkamp naar de Mepperdennen.
Het was heel leuk, we zijn naar de houtzagerij geweest en we hebben leuke spelletjes gedaan, een
daarvan was ‘Minute to win it’. Ook hebben we in Aelderholt gezwommen en we hadden veel vrije tijd.
We hebben gespeeld en gebowld. We hebben met meester leuke spelletjes gedaan en we hebben een
leuke lichtjes route gedaan dat is in het donker en dan moeten we meesters en juffen zoeken en dan
stellen ze vragen aan ons waar we antwoorden op moeten geven en een goed antwoord was één punt.
Het was echt donker in het bos maar het was heel erg leuk.
De laatste avond hebben we een pyjama party gehad met lekkere hapjes en drinken. Ook hebben we
nog 10 tellen in de rimboe gedaan in het bos.
De eerste avond hebben we niet zo goed geslapen omdat we met elkaar aan het kletsen waren, maar dat
was wel heel gezellig. De tweede nacht ging het beter want toen waren we erg moe en lag iedereen al
snel op bed. Het was echt heel gezellig.
We hebben veel gevoetbald en gespeeld in de speeltuin, er was ook een tafelvoetbal en een klimrek. We
hebben ook veel in het bos gelopen en de natuur gezien. We hebben samen gegeten en dat was heel
gezellig en lekker. In de ochtend kregen we een lekker broodje met thee of melk of sinaasappelsap.
De laatste dag hebben we nog patat gegeten en toen was het tijd om in te pakken, we gingen weer naar
school toe en daar stonden onze ouders.
Het was een heel leuk kamp.
Groetjes, Esmeralda en Jilano groep 8.

Sinterklaas

terugblik
Op donderdag 5 december was het zo ver. Sinterklaas en zijn pieten
kwamen een bezoek brengen aan onze school. De leerlingen konden
de Sint bedanken voor de schoencadeautjes en de chocoladeletter.
Er zijn ook mooie surprises gemaakt door de oudere kinderen.
We hebben er in de grote zaal een mooi feest van gemaakt. Er
waren zelfs een paar kinderen die het durfden om op het podium op
te treden en die hebben het geweldig goed gedaan. Wij zijn in ieder
geval hartstikke trots.

Schaatsen
terugblik
Een aantal groepen van onze school mochten
op 9 december schaatsen op de schaatsbaan in
Emmen on ice. Wat een pret! En na die tijd
kregen ze op school warme chocolademelk met
een speculaas.
Alle rijdende ouders, bedankt !

Kerst
Donderdag 19 december a.s. wordt er weer kerst gevierd op school. ’s Ochtends zal er voor de leerlingen
een programma zijn in de grote zaal.
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Onze leerlingen uit de middenbouw gaan een toneelstuk opvoeren.

Er zijn een aantal kinderen die meezingen in ons Catamaran kerstkoor, ook hebben we een drummer en
een gitarist die meespelen. De kinderen gaan deze ochtend bekende en onbekende liedjes zingen.
Tijdens de ochtendpauze krijgen de leerlingen warme chocolademelk en kransjes (van onze ouderraad)
’s Middags verzorgt de ouderraad de lunch maar de kinderen moeten wel zelf het servies meenemen.
Wilt u onderstaande dingen aan uw kind meegeven in de week van 21 december:
Bord + bestek / Beker Soepkom + lepel
Wij bedanken de ouderraad hartelijk dank voor de inspanningen en het verzorgen van de catering!
Tevens wordt er vrijdag 20 december, op de laatste dag voor de kerstvakantie veel werk meegegeven.
Wilt u deze dag een plastic tas aan uw kind meegeven?
Groetjes, de kerstcommissie.

Oudergesprekken schoolverlaters
In de week van 27 januari vinden de contactgesprekken van de schoolverlaters plaats. De leerkrachten
van groep 8 hebben allen een deel van de onderwijskundige rapporten geschreven die nodig zijn voor
het schoolverlaterstraject.
U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de betreffende leerkracht.

De onderwijskundige rapporten krijgen de leerlingen in de week voor de contactgesprekken mee naar
huis. U kunt het onderwijskundig rapport dan rustig thuis doorlezen en tijdens het contactgesprek is er
de gelegenheid tot vragen met betrekking tot het onderwijskundig rapport.
U kunt zich via de Parro app inschrijven voor een tijdstip.
Met vriendelijke groet,
Juf Lineke, juf Martine, juf Nicky, meester Stefan en meester Rick.
www.sbo-catamaran.nl, administratie@sbo-catamaran.nl, 0591-613899

Het team van SBO de Catamaran wenst alle
leerlingen en hun naasten
fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2020 toe.

