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Belangrijke data: 

 

maandag    7 januari ‘19 Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
donderdag  17 januari ’19  Hoofdluiscontrole 
maandag t/m vrijdag 21 t/m 25 januari Toets week 
woensdag  23 januari ‘19 Nationale voorleesontbijt 
woensdag t/m zaterdag 23 t/m 2 februari ‘19 Nationale voorleesdagen 
maandag  28 januari ‘19 Oudergesprekken schoolverlaters 
dinsdag  29 januari ‘19 Oudergesprekken schoolverlaters  
maandag   4 februari ‘19 Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
maandag  11 februari ‘19 Oudergesprekken  
dinsdag  12 februari ‘19 Oudergesprekken  
zaterdag t/m zondag 16 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie. 

 
Een nieuw jaar 
We zijn het niet vergeten !! Langs deze weg wil het gehele team van SBO de Catamaran u een heel 
gezond, goed en voorspoedig 2019 toewensen. Wij hebben er zin in om ook dit jaar weer op een goede 
wijze onderwijs te geven aan alle kinderen. 
 
Even voorstellen, nieuwe locatieleider Jos Boerema 
Beste ouders/verzorgers, 
De meeste kinderen zijn inmiddels aan mij gewend, er zijn al wel 1000 vragen aan mij gesteld, ik denk dat 
het goed is om mezelf nog even voor te stellen aan de ouders en verzorgers van SBO de Catamaran. 
Vanaf 1 november 2018 ben ik dienst gekomen van het openbaar onderwijs Emmen als locatiedirecteur 
van deze prachtige school. Zelf woon ik met mijn partner en vier kinderen in de kop van Drenthe, 
Paterswolde. Inderdaad, ruim 55 kilometer. In mijn werkleven heb ik een tijd voor de klas gestaan en 
gewerkt als schoolbegeleider bij Cedin in Drachten. De laatste zes schooljaren ben ik directeur geweest 
van een SBO school in de provincie Groningen.  
Ik hoop op een goede en eerlijke samenwerking. Het betekent voor mij dat we elkaar moeten 
aanspreken op hoe het gaat, welke verwachtingen er zijn. Verder betekent dit dat ik altijd in gesprek wil 
als u dat nodig vindt.  
Met vriendelijke groeten, 
Jos Boerema 
 
Vogelvoeractie 
Afgelopen jaar in oktober hebben we de vogelvoeractie weer gehouden. Er zijn veel bakjes met 
vogelvoer verkocht door de leerlingen. De opbrengst is € 800,-. Het was wederom een groot succes.  
Van de opbrengst zal in overleg met de leerlingenraad, speel- en spel attributen  worden aangeschaft 
voor de leerlingen, die de school niet zelf kan bekostigen. 
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Sinterklaas   (terugblik) 
De kinderen uit de onderbouw mochten in onze ‘schatkamer van Sinterklaas’ een verlanglijstje maken. 
De cadeautjes werden door Sint en zijn pieten woensdag 5 december  in de klassen gebracht, met een 
gezellig bezoekje. 
 

De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben leuke surprises en gedichtjes voor elkaar 
gemaakt. Bij gym werd ‘Pietengym’ gegeven, voor alle groepen stond de gymzaal weer vol 
met hoge hoge daken. De ene wat wiebelig en de ander heel smal. Voor de onderbouw was 
het mogelijk zo goed te trainen voor het pietendiploma.  

 
 
Bezoek Rijksmuseum 
De leerlingen van de bovenbouw hebben op dinsdag 11 december ’18 een inspirerende, leerzame reis 
richting Amsterdam gemaakt. Ze waren goed voorbereid en werden op een deskundige, prettige wijze 
door het Rijksmuseum geleid. De gidsen waren geweldig. Organisatoren en begeleiders van deze reis 
hartelijk bedankt. Een kleine impressie: 
 

                     
 

          
 
 
Schaatsen:  
de scholen in Emmen werden uitgenodigd een uurtje te komen schaatsen bij 
Emmen on Ice.  De vakleerkrachten gymnastiek zorgden ervoor dat van onze 
school de leerlingen van de Barracuda’s, Kreeften en Pinguïns op maandag 17  
december aan de beurt waren. Foto’s van deze winterse activiteit zullen op de 
website te zien zijn.  
Graag willen wij de ouders bedanken die voor het vervoer van onze leerlingen 
hebben gezorgd en het daarom mede mogelijk hebben gemaakt dat de kinderen 
lekker konden schaatsen.  
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Kerstviering donderdag 20 december jl. 
De kinderen en het team hebben samen genoten van een prachtige kerstviering op school. We hebben 
dank zij de ouderraad heerlijk gegeten. Zij hebben ons voorzien van warme chocolademelk en kransjes in 
de kleine pauze een complete kerstlunch met allerlei lekkernijen. Alle stagiaires hebben gezamenlijk een 
mooi toneelstuk opgevoerd voor onze leerlingen over Jozef en Maria op reis. Juf Martine begeleide een 
kerstoor, een aantal leerlingen hebben prachtige kerstliedjes gezongen.  
Hartelijk dank ouderraad, stagiaires en juf Martine en koor, namens alle kinderen en het team.  
 

 
 
 
 
Hoofdluiscontrole donderdag 17 januari ’19 
Zoals gebruikelijk is er na iedere vakantie een hoofdluiscontrole. Wij zijn nog op zoek naar ouders die 
mee willen helpen. Heeft u op donderdagochtend 17 januari as. tijd? Of op een donderdagochtend in de 
toekomst, meldt u zich dan aan bij de administratie of via de e-mail. Uw hulp wordt zéér op prijs gesteld. 
Zorgt u er voor dat de haren van uw kind los gedragen worden? Ook het gebruik van gel en haarlak is af 
te raden op deze dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: flyer Bibliotheek “Mathilda” 
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