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Beste Ouders
De lente komt eraan. Vandaag op het schoolplein de eerste leerlingen zonder jas gezien, zelfs in T-shirts.
Alleen maar mooi om dit te zien. Het zal niemand zijn ontgaan, maar de afgelopen periode hebben we
best veel te maken gehad met ziekte. Op dit moment geeft de combinatie ziekte – vinden van een
vervanger best veel problemen. Het heeft ervoor gezorgd dat in een aantal gevallen klassen naar huis zijn
gestuurd. Niet wenselijk, de realiteit is niet anders. Verder heeft de school een volverklaring afgegeven.
Het betekent dat we geen leerlingen meer aannemen, behalve als het om verhuisleerlingen gaat.
Tenslotte heeft u ongetwijfeld meegekregen dat op 15 maart 2019 een landelijke staking van het gehele
onderwijs is. Het is nu nog onduidelijk wat dit voor De Catamaran zal inhouden. Medewerkers van de
school zullen zich moeten inschrijven als staker, als we dit weten kunnen we zeggen of de school wel of
niet dicht gaat. Ik hou u op de hoogte.
Rest mij, namens iedereen, iedereen een goede voorjaarsvakantie te wensen. Maak er wat van …. !!
Jos Boerema, lokatiedirecteur SBO de Catamaran
Oproep hulpouders gevraagd
Zoals gebruikelijk zijn er een aantal hulpouders die na iedere vakantie onze leerlingen nakijken op
hoofdluis. Dit belangrijke werk, moet nu door te weinig mensen worden gedaan. Hierbij een oproep: wie
wil de luizenbrigade komen versterken?
Qua tijd-inzet betekent het een aantal malen per schooljaar op een donderdagochtend op school zijn, om
samen met de andere mensen van de luizenbrigade de controle uit te voeren. Reacties graag naar
catamaranouderraad@gmail.com. Of belt u met school: 0591 – 61 38 99.
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Hallo, mijn naam is
Ramon Dijks en ik zit in de groep Zeesterren bij juf Rita en bij juf Sandra. Ik ben 9 jaar en woon in
Klazienaveen, samen met mijn vader en moeder en broer Rick.
Ik heb verschillende hobby’s. Eén daarvan is het jeugdcircus. Hiervan ben ik lid, jeugdcircus Carantelli heet
het. Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur trainen wij in een loods in
Klazienaveen. We oefenen daar van alles, zoals goochelen, éénwieleren, steltlopen,
op
grote ballen lopen en nog veel meer.
Af en toe hebben we een optreden voor publiek. Dat is erg leuk en best wel
spannend. Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Dat kan en mag in de
circusloods. Het adres is: Industriestraat 29, 7891 GV Klazienaveen.
groetjes, Ramon 
P.s. we kunnen wel héél erg goed nieuwe artiesten (jongens en meisjes) gebruiken
Oproep vanuit de onderbouw
Gevraagd, ouders die een middag willen komen voor het knippen van plaatjes en dit willen plastificeren.
Het betreft kleutermateriaal. U mag zich aanmelden via de administratie of via onze onderbouw leerkracht
mevr. Ria Jansen.
Sportclinics van Special Heroes
Freerunning met meester Adolfo was super leuk!
De leerlingen van de Dolfijnen, Zeesterren, IJsberen, Zeepaardjes, Albatrossen en Walvissen hebben twee
lessen freerunning van Adolfo gehad.
Deze clinic is door Special Heroes ingehuurd en bij ons op school zeer goed ontvangen door de leerlingen.
We hebben allemaal verschillende sprongen geleerd die je op straat zou kunnen doen op daken en langs
muren. Als afsluiting hebben we een heus certificaat gekregen met de handtekening van Adolfo erop!
Er komen nog meer clinics van Special Heroes, zoals judo en basketbal voor verschillende doelgroepen.
Een paar oefeningen die we hebben gedaan op foto:

Ziekmeldingen óók via e-mail
U kunt uw kind ook via een e-mail bericht ziekmelden via de administratie van onze school.
Mailen vóór 9.00 uur op de dag zelf, maar indien mogelijk mag het natuurlijk ook eerder. Het e-mail adres
is:

ziekmelding@sbo-catamaran.nl

