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Belangrijke data: 

 
 
 

maandag  4 maart ‘19 Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
donderdag  14 maart ’19  Eindgesprekken met oud/verz  schoolverlaters 
donderdag  14 maart ’19  Let op: leerlingen Barracuda’s en Kreeften zijn vrij ! 
donderdag 14 maart ’19  (her) Hoofdluiscontrole 
vrijdag  15 maart ‘19 Landelijke stakingsdag Let op: niet alle leerlingen 

zijn vrij, de leerlingen uit de groepen 
- Maanvissen, - Albatrossen, - Pinguïns en - Kreeften 
gaan WEL naar school. 

maandag  25 maart ‘19 MR vergadering 
maandag  1 april ‘19 Medisch spreekuur jeugdarts GGD 
woensdag  10 april ’19  Studiedag SBO de Catamran  

Let op; ALLE  leerlingen zijn vrij ! 
donderdag  11 april ’19 Schoolfotograaf Foto Koch 
vrijdag  12 april ‘19 Koningsspelen 
dinsdag 16 april ‘19 Kijkavond ouders  
donderdag  18 april ‘19 Paasactiviteiten 
vrijdag  19  april ‘19 Goede vrijdag 
maandag  22  april ‘19 Paasmaandag 
dinsdag t/m zondag 23  april  t/m  
 5  mei ‘19 Meivakantie 

 
Beste ouder (s) en/of verzorger(s) 
Lopend door de school zie je steeds beter dat er veel kinderen inmidddels op de Catamaran rondlopen. 
Sommigen hebben het misschien wel gelezen op de website, we zijn vol. Wat dit zegt, dat weet ik eigenlijk 
niet. Ik ben blij dat we iedereen goed onderwijs kunnen blijven geven.  
 
Deze week is juf Boudette begonnen in de klas van meester Rick. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal 
zij de groep Barracuda’s les gaan geven. Meester Rick zal zich met andere werkzaamheden gaan 
bezighouden. Ook in de groep Dolfijnen wordt iets geschoven. Doordat juf Astrid naast de woensdag (dan 
is e rekencoordinator) ook de dinsdag (dan wordt ze leescoordinator) is vrijgeroosterd, zal de 
groepsbezetting de volgende zijn: maandag – juf Astrid, dinsdag – juf Boudette, woensdag – juf Sandra, 
donderdag en vrijdag – juf Astrid. Een hele puzzel die, gelukkig maar, goed is gelegd.  
 
Rest mij niet(s) meer dan iedereen goede weken toe te wensen, Jos Boerema 
  
Landelijke stakingsdag vrijdag 15 maart 
Op vrijdag 15 maart 2019 is de landelijk uitgeroepen studiedag. Voor de school is het zo dat de groepen: 
Barracuda’s, Dolfijnen, Goudvissen, Orka’s, Walvissen, IJsberen, Zeepaardjes en Zeesterren de groepen zijn 
waarvan de leerkracht gaat staken. De leerlingen van deze groepen zijn dus vrij.  
De overige vier groepen krijgen wel gewoon les / volgen het reguliere programma.  
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Social Media en Cyberpesten 
Maandag 4 maart hebben de middenbouwgroepen Zeepaardjes, Albatrossen en Walvissen bezoek gehad 
van bureau Halt. De groepen kregen uitleg over wat Bureau Halt is en wat ze doen. Verder is aan deze 
voorlichting een les gekoppeld over het gebruik van Social Media en cyberpesten. 
De leerlingen kregen daarin tips over hoe te handelen in vervelende situaties op het internet. Als ouder 
bent u daar ook belangrijk in. Verder is het mogelijk, voor leerlingen, om bij vervelende situaties melding 
te doen via www.meldknop.nl   

                          
 
 
Foto Koch 11 april as. 
Foto Koch komt donderdag 11 april 2019 de schoolfoto’s maken.  
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school.  
 
Broer-zus foto   
Net zoals voorgaande jaren is er weer gelegenheid om een broer-zus foto te maken. Wilt u via de 
schooladministratie aangeven of u hier voor in aanmerking wilt komen. Dit vindt plaats tussen 08.00 en 
09.00 uur.  
LET OP:  Alleen als u zich opgeeft kunnen wij uw kinderen inplannen, u krijgt dan van de administratie een 
tijd door waarop u  zich kunt melden bij de schoolfotograaf. 
 
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 fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij 
informeert de fotograaf op de fotografiedag 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. 
 
Verlof aanvragen  
Er zijn richtlijnen verlof, buiten de schoolvakanties waar wij ons aan moeten houden. Als u verlof buiten de 
deze schoolvakanties wilt aanvragen voor uw kind, dan kunt u via de administratie een aanvraagformulier 
verlof invullen. Deze aanvraag wordt door onze locatieleider gezien (<10 dagen) of door de 
leerplichtambtenaar (>10 dagen) en al dan niet verleend.  
 
Ongeoorloofd afwezig 

http://www.meldknop.nl/
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Sinds 1 januari 2017 zijn de scholen in het (voortgezet en basis) speciaal onderwijs 
aangesloten op het verzuimregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij zijn als school wettelijk 
verplicht om ongeoorloofd verzuim, rechtstreeks te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente 
waarin uw kind woonachtig is.     
Wanneer leerlingen  niet op school (kunnen) komen  door bijvoorbeeld een kapotte auto, of verslapen en 
daardoor het leerlingen vervoer gemist,  wordt dit als ongeoorloofd verzuim geregistreerd. Zou u daar 
rekening mee willen houden en b.v. een back up willen regelen, zodat uw kind toch op school kan komen? 
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