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Belangrijke data:   

 
 

maandag 4 november  Jeugdarts  GGD spreekuur  
woensdag 6 november  Stakingsdag, leerlingen zijn vrij,  

behalve de groep Albatrossen en Pinguïns !  
donderdag  7 november  Nationaal Schoolontbijt voor alle leerlingen  
vrijdag 8  november  Leerlingen vieren Sint Maarten op school 
maandag  11  november Sint Maarten 
maandag  11 november  Voorstelling van Jinky’s poppentheater. 

(onderbouwgroepen) 
donderdag  14  november 1e Hoofdluiscontrole na de herfstvakantie  
donderdag  28  november 2e Hoofdluiscontrole na de herfstvakantie  
    
Maandag 2 december  Jeugdarts  GGD spreekuur  
donderdag  5 december  Sinterklaas viering 
Donderdag 19 december  Kerstviering 
zaterdag  21 december t/m 5 

januari 2020 
Kerstvakantie 

 
Nieuws vanuit school 
 
Beste ouders / verzorgers,  
 
Wat een onrust …. Na de voorgenomen staking voor komende woensdag, was daar ineens het akkoord 
dat onze onderwijsminister had gesloten met de vakbonden. Geen staking. Of toch …. 
De school begrijpt dat het allemaal maar moeilijk te volgen is. De meeste groepen zijn woensdag vrij, een 
enkele gaat gewoon naar school.  
Een veel groter probleem is het vinden van vervanging. Het is vrijwel onmogelijk om snel een goede 
vervang(st)er te vinden voor zieke leerkrachten van de Catamaran. We zijn daarin niet de enige, het voelt 
wel heel vaak oneerlijk voor de kinderen als ze weer met een vrije dag worden geconfronteerd. Immers: 
we zijn een school.  
 
Voor de kerstvakantie krijgen de ouders de vraag om de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête in te 
vullen. Het geeft u de gelegenheid te zeggen wat u vindt van de school, de begeleiding. Voor de school is 
het goed om deze mening te gebruiken voor het nieuwe schoolplan. 
 
Verder staan we voor een drukke maar oh zo leuke periode in de school. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst. 
We hebben er zin in om er iedere keer een feest(je) van te maken.  
 
Namens het gehele team van SBO Catamaran 
Jos Boerema 
locatiedirecteur 
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Sint Maarten  
Vrijdag 8 november 2019 vieren we met elkaar Sint Maarten, zou u op die dag 
een lampionstokje mee willen geven aan hun zoon of dochter? 
We gaan in 3 verschillende groepen met elkaar 3 liedjes zingen:  
- 11 november is de dag 
- Lampionnetje schijnt als een zonnetje 
- Mickey Mouse ging lichtje lopen 
Na het zingen krijgen alle leerlingen een snoepje en gaan de klassen terug naar 
de stamgroep zodat er weer een andere groep in de grote zaal kan zingen.  
’s Middags mogen alle leerlingen hun lampion mee naar huis nemen. 
 
Pepernotenactie Ouderraad 
In plaats van een vogelvoeractie houden we dit jaar een pepernotenactie. 
De kinderen krijgen vandaag een inteken lijst mee naar huis en een brief met informatie. 
Met vriendelijke groet van Jos Smit – voorzitter Ouderraad SBO de Catamaran. 
 
Poppentheater 
Op maandag 11 november hebben de onderbouwgroepen een voorstelling van Jinky’s poppentheater.  
(dit in het kader van de Kinderboekenweek).  
 
Luizenbrigade, wie meldt zich als vrijwilliger? 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we om vrijwilligers gevraagd, om luizen te pluizen bij onze kinderen. 
Er heeft zich 1 moeder aangemeld, waarvoor onze hartelijke dank ! 
Helaas is dit niet genoeg, we zijn minimaal 4 vrijwilligers nodig. Wie van de ouders wil zich beschikbaar 
stellen om de leerlingen te controleren op hoofdluis? Onze juf Asmara en juf Bianca zullen de vrijwilligers 
op weg helpen om alle 182 leerlingen te controleren.  
 
Nationaal schoolontbijt 

 
We doen mee aan de 17e editie van Het Nationaal Schoolontbijt!  
Op donderdag 7 november 2019 mogen alle leerlingen naar school komen zonder 
thuis te hebben ontbeten. Want dat doen we met z'n allen op school.  

Daarvoor is het nodig dat de kinderen een bord, bestek en een beker 
meenemen. Zorgt u daarvoor? 
Ook dit jaar mogen de kinderen in pyjama/ onesie op school komen.   
 

Een gezond ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november 2019 
vindt daarom de 17e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan op 2.750 basisscholen in 
het hele land zo'n 500.000 kinderen samen ontbijten. Wij gaan dat dus ook doen en we maken er een 
echt ontbijtfeestje van. 
Alle 2.750 deelnemende scholen ontvangen in de week van Het Nationaal Schoolontbijt hun 
ontbijtpakketten via een bakker of supermarkt uit de buurt. Die pakketten bestaan uit:  volkorenbrood, -
bolletjes en -krentenbollen, volkorencrackers, glutenvrij brood (op aanvraag), halvarine, 30+ kaas, 
appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Zoals elk jaar is het 
gevarieerde  pakket samengesteld volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum 
Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Het is ook leerzaam: met speciaal 
lesmateriaal ontdekken de kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Dat lesmateriaal heeft Het 
Nationaal Schoolontbijt samen ontwikkeld met het Voedingscentrum, Jongeren op Gezond Gewicht, de 
Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. 
 

 


