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12 maart
16 maart
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25 maart
6 april
9 april
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dinsdag
woensdag
vrijdag
woensdag

14 april
15 april
17 april
22 april

zaterdag tm zondag

25 april tm 10 mei

Jeugdarts GGD, medisch spreekuur
2e Hoofdluiscontrole
Eindgesprekken met ouder(s)/verzorger(s) van de
schoolverlaters
Schoolverlaters zijn vrij
Voorstelling van theater Maters & Robertie over
de hunebedperiode voor groep 1 en 2
Bezoek aan het hunebedcentrum in Borger
Bezoek aan het hunebedcentrum in Borger
Lesprogramma ‘Ik eet het beter’ groep 5 tm 8
De Week van het Geld
Alle leerlingen zijn vrij ivm studiedag team
Jeugdarts GGD, medisch spreekuur
Paasactiviteiten
Goede vrijdag
Paasmaandag
Kijkavond ouder(s) / verzorger(s)
vanaf 18.30 - 20.00 uur
Schoolfotograaf Foto Koch
Schoolfotograaf Foto Koch
Koningsspelen
Bag2School actie -> leerlingen krijgen zakken mee
naar huis
Meivakantie

Nieuws vanuit school
Iedere morgen als ik vanuit huis de N34 op rij richting Emmen zie ik dat de lente aanstaande is. Vroeger
licht, de temperatuur de goede kant op. Gelukkig maar ..
Vlak voor de voorjaarsvakantie hebben we besloten om de groep Orka’s van onze zieke leerkracht
meester Dennis definitief te verdelen. Natuurlijk geen fijn besluit, we zien nu wel dat alle kinderen die
naar een andere groep zijn gegaan, daar prima op de plek zitten.
Op dit moment zitten we vrijwel vol. Alleen in de jongste groepen is nog sporadisch plaats. Met de
nieuwe ouders bespreek ik dan ook dat deze nieuwe leerlingen pas in het nieuwe schooljaar zullen
instromen. De verwachting is dat we net als het afgelopen schooljaar weer met ongeveer 180 kinderen
gaan starten.
Namens het gehele team van SBO Catamaran, Jos Boerema
www.sbo-catamaran.nl, administratie@sbo-catamaran.nl, 0591-613899

Traktatie
Van de moeder van Melvin J. hebben we traktaties gekregen die over waren van
de carnaval.
Voor ieder kind een (1) doosje met een kleine traktatie. De kinderen hebben er
van gesmuld.
Namens het team en de kinderen, hartelijk dank hiervoor !

Cultuureducatie
In de maanden maart en april werken wij met de hele school over het project ‘Hunebed’
Naar aanleiding daarvan gaan wij een bezoek brengen aan het Hunebedcentrum in Borger.
Wij krijgen daar een dag vullend programma met lunch aangeboden.
Wij vertrekken met de bus om 08.30 uur vanuit school en zullen om 13.45 uur weer uit Borger
vertrekken, zodat alle leerlingen om 14.30 uur weer op school zijn.
Uw kind hoeft die dag geen lunch mee te nemen, maar wel fruit en drinken voor de ochtend.
Op donderdag 12 maart vertrekken de volgende groepen naar Borger:
-

Zeehonden
Zeesterren
Dolfijnen
Albatrossen
IJsberen
Walvissen
Zeepaardjes

Op maandag 16 maart de groepen:
-

Pinguïns
Barracuda’s
Kreeften
Zeeparels

Even wat huishoudelijke regels:
-

De kinderen mogen geen energydrank mee.
Mobiele telefoons mogen niet mee worden genomen tijdens de reis naar Borger.
Eventuele medicatie dient worden ingeleverd bij de leerkracht.
De kinderen mogen geen geld mee.

Wij hebben er allen ontzettend veel zin in!!
Met vriendelijke groet,
Juf Martine
Juf Jettie
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Judo clinic
Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van SBO de Catamaran
Komende maand worden er judo clinics gehouden tijdens het gymuur van uw kind. Deze worden
verzorgd door Rezin van de Kamp in het kader van het Special Heroes project.
De doelgroepen van de judo zijn uiteenlopend, van jong tot oud, zo zie je dat het judo voor alle
leeftijdsgroepen is weggelegd. Ook judoën er een aantal kinderen vanuit het Speciaal Onderwijs bij de
judoschool. Het recreatief gebeuren neemt een erg grote plaats in. Dat wil niet zeggen dat er voor de
wedstrijdgerichte judoka geen plaats is, integendeel.
De lessen zijn zorgvuldig samengesteld uit een aantal aspecten -omgaan met eigen krachten, ontdekken
van mogelijkheden van het eigen lichaam, omgaan met angst en agressie. En uiteraard de structuur van
discipline en regels heeft een positief effect op de kinderen, ze leren zichzelf maar ook zeker anderen te
respecteren. Meer info over judo bij Lilian ten Berge, vakleerkracht werkdagen ma, di en do.
Het is erg fijn als uw kind een lange oude trainingsbroek al aanheeft waarin hij/zij kan judoën.
Tijdens de tweede clinic week bieden we u weer de mogelijkheid om te komen kijken tijdens het gym uur
van uw kind.
Data en tijden judo clinics:
Maandag 30 maart
8.30-9.30
Zeesterren
9.30-10.30
Zeehonden
11.00-12.00
IJsberen
12.30-13.30
Dolfijnen
13.30-14.30
Albatrossen
Dinsdag 31 maart
8.30-9.30
Zebravissen en Maanvissen
9.30-10.30
Goudvissen en Dolfijnen(2e keer)
11.00-12.00
Zeeparels
12.30-13.30
Barracuda’
13.30-14.30
Kreeften
Donderdag 2 april
11.00-12.00
Walvissen
12.30-13.30
Zeepaardjes
13.30-14.30
Pinguïns
Locatie:
In de gymzaal van de school

www.sbo-catamaran.nl, administratie@sbo-catamaran.nl, 0591-613899

Bijzonderheden:
Wanneer de leerlingen de lessen hebben gedaan met voldoende enthousiasme en inzet, dan ontvangen
zij allemaal het Special Heroes certificaat!
Indien het lukt vindt om een proefles te volgen vraag dan even bij Rezin of bij Lilian naar de
mogelijkheden.
We hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven en wensen de leerlingen ontzettend veel
plezier met de lessen.

Namens SBO de Catamaran
Lilian Ten Berge
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Namens Special Heroes
Daphne Veldman
Regionaal projectleider

Schoolfotograaf Foto Koch
Foto Koch komt dit jaar 2 dagen op onze school, te weten op dinsdag 14 én woensdag 15 april 2020
om de schoolfoto’s maken. Dit vanwege de vele leerlingen op onze school lukt het niet meer om dit op 1
dag te doen. U krijgt nog bericht van ons, op welke dag uw kind aan de beurt is.

Broer-zus foto
Net zoals voorgaande jaren is er weer gelegenheid om een broer-zus foto te maken. Wilt u via de
schooladministratie doorgeven of u hier voor in aanmerking wilt komen, opgave graag via e-mail
administratie@sbo-catamaran.nl
LET OP: Alleen als u zich opgeeft, kunnen wij uw kinderen inplannen. U krijgt van de administratie een
tijd en dag door, waarop u zich kunt melden bij de schoolfotograaf.
Opgave voor de broer-zus foto graag vóór 3 april a.s. Er is maar beperkte tijd en vol is vol.

De bibliotheek Emmen eo.
Ook in maart heeft de Bibliotheek weer een divers aanbod van activiteiten voor kinderen.
Zoals: Kindercollege over het heelal, Voorlezen en knutselen, Kleur en versier je eigen tas.
Het programma staat in de flyer in de bijlage. Bij elke activiteit staat in welke bibliotheek deze plaats
vindt.

Bijlage(n): - flyer activiteiten bibliotheek maart 2020

