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Belangrijke data: 
 

donderdag  20 september    Autisme café Emmen , Locatie: Wijkcentrum Brinkenhoes  
Mantingerbrink 140, Emmen  
– zie ook flyer behorende bij deze nieuwsbrief 
 

donderdag 20 september Hoofdluiscontrole  
 

woensdag t/m 
vrijdag 

26, 27 en 28 
september 

Schoolkamp schoolverlaters (Kreeften en Barracuda’s) 
locatie Mepperdennen te Meppen 
 

maandag t/m vrijdag  1 t/m 7 oktober Week van de opvoeding 
 

maandag  8 oktober Ouder / verzorger - en kind gesprekken 
 

dinsdag  9 oktober  Ouder / verzorger - en kind gesprekken 
 

maandag 15 oktober voorlichtingsavond voor ouders van schoolverlaters traject 
( uitnodiging volgt) 

 
Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Lisanne Coelingh. Ik werk vanuit Welzijngroep Sedna op school, 
als schoolmaatschappelijk werker.  
Elke dinsdagmiddag van 13:00 – 15:00 uur is er een inloopspreekuur. Hier 
kunt u terecht zonder een afspraak. 
Als ouder kent u uw kind het best. U merkt dan ook meteen wanneer uw 
dochter of zoon zich anders gedraagt dan u gewend bent. Misschien is het al 
een tijdje zo dat uw kind slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt, juist veel 
stiller is dan normaal of dat het minder goed gaat op school. Meestal is dit 
niet ernstig en zit uw kind even wat minder lekker in zijn vel. Soms is er echter 
meer aan de hand.  Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding of als u 
zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met mij. U kunt mij bereiken via de groepsleerkracht van uw 
kind of de intern begeleider. De gesprekken kunnen op school plaatsvinden, bij u thuis of op het kantoor 
van het schoolmaatschappelijk werk. Ook ben ik er voor vragen voor u als ouder. Zit u bijvoorbeeld niet 
lekker in uw vel, valt het opvoeden u soms zwaar en zou u graag handvaten en tips willen in het vinden 
van een oplossing? Dan kunt u contact opnemen. 
Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere 
hulp nodig is. Als schoolmaatschappelijk werker wijs ik u verder de weg. Samen met u zoeken we een 
oplossing die bij uw kind, bij u en de school past. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel 
vertrouwelijk en gratis.  
Wilt u meer informatie, heeft u nog vragen of wilt u een gesprek inplannen, neem dan gerust contact 
met mij op. U kunt mij bereiken door te mailen naar l.coelingh@welzijngroepsedna.nl of te bellen naar 
06-36460672.  
 
Met vriendelijke groet,  
Lisanne Coelingh  
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p.s. 
Zie voor een nadere kennismaking en voor een informatieve thema avond op 2 oktober a.s.  over het 
mediagebruik van uw kind, de flyer behorende bij deze nieuwsbrief.  
 
Even voorstellen, nieuwe medewerkers 
Dit schooljaar zijn er 4 nieuwe onderwijsassistenten bij ons op school gestart. Waarvan 1 
onderwijsassistent al eerder bij ons op school heeft gewerkt. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich 
kort aan u voor. 
 
Schoolgids 2018 – 2019 en schoolwebsite – Jaarkalender  
Met ingang van deze week zijn op onze website de volgende documenten in te zien;  
Schoolgids 2018-2019, Bijlage schoolgids 2018-2019 en de Jaarkalender 2018-2019.  
 
Nieuwe locatiedirecteur per 01-01-2019. 
Met ingang van 1 januari 2019 gaat Eddie Zinnemers, onze huidige locatiedirecteur met prepensioen.  
Kort voor de zomervakantie zijn er sollicitatiegesprekken geweest voor zijn opvolging. 
Er waren twee commissies voor deze gesprekken:  de adviescommissie en de benoemingscommissie. 
Op woensdag 11 juli 2018 waren beide commissies unaniem van mening dat Jos Boerema de juiste 
kandidaat is om Eddie Zinnemers op te volgen. 
Jos Boerema  is o.a. vijf jaar directeur geweest bij SBO de Zwaaikom in Hoogezand. 
Per 1 november 2018 gaat Jos Boerema meedraaien voor een goede overdracht van de diverse zaken 
betreffende de Catamaran. Na de kerstvakantie neemt Jos Boerema officieel de leidinggevende taken 
van Eddie Zinnemers over. Wij feliciteren hem van harte met zijn benoeming en wensen hem veel (werk) 
plezier op onze school. 
 
Schoolzwemmen 
Alle leerlingen van De Catamaran gaan eenmaal per week naar het Aquarenabad voor hun 
schoolzwemles. Er is een protocol van het zwembad voor kinderen die epilepsie hebben of hebben 
gehad. Is dat bij uw kind het geval, en heeft u nog geen protocol ingevuld, wilt u dan even contact met 
de school opnemen? Hieronder vindt u wanneer uw kind schoolzwemles heeft. Wilt u uw kind op de 
juiste dag zwemkleding meegeven!  
 
Maandag: Orka’s, Pinguïns, Kreeften, Barracuda’s  
Dinsdag: IJsberen en Zeepaardjes 
Woensdag:  Maanvissen en Goudvissen 
Donderdag:   Dolfijn en Zeesterren 
 
Schoolkamp Kreeften en Barracuda’s 26, 27 en 28 september a.s. 
We vertrekken op woensdag 26 september ’18 om 10.00 uur met de fiets vanaf school (Indien gewenst, 
kunnen de fietsen eerder gebracht worden, dat mag op maandag 24 en dinsdag 25 september) 
Op woensdag dient uw kind om 9.30 uur aanwezig te zijn op school. Op vrijdag 28 september ’18 zijn we 
om ongeveer 15.00 uur weer terug op school.  
De leerlingen krijgen nog nadere informatie mee betreffende zakgeld e.d. 
 
Luizenbrigade 
Zoals u gewend bent van ons, vindt er in de eerste week na elke vakantie een luizencontrole plaats. 
Helaas zijn er te weinig ouders beschikbaar en heeft deze controle niet plaats gevonden.  
Dringende oproep aan ouder(s)/verzorger(s) om u beschikbaar te stellen voor het belangrijke werk van 
de luizenbrigade. Wilt u zich opgeven of wilt u informatie hebben dan kunt u mailen naar 
catamaranouderraad@gmail.com . 
Wilt u zelf controleren of uw kind hoofdluisvrij is. Bij het vermoeden van hoofdluis of neten heel graag 
een melding richting school doen, zodat school actie kan ondernemen.  
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Bericht van de ANWB betreffende tekenwedstrijd Wildlands / ANWB 
Een aantal kinderen van uw school hebben voor de zomervakantie meegedaan aan de tekenwedstrijd 
Wildlands /ANWB.  
Wij hebben een winnaar geselecteerd. Wij waren allemaal vanaf het begin erg gecharmeerd van de 
tekening van Dion S. Hij heeft dan ook de hoofdprijs gewonnen. Gefeliciteerd! Wij hebben nog 2 
troostprijzen voor Brian M. en Esmeralda K. Wij hebben de tekeningen een aantal maanden opgehangen 
in onze winkel. Wij en onze bezoekers hebben er van genoten! De prijzen zijn inmiddels uitgereikt. 
Met vriendelijke groet,   Renate Bruins, Supervisor ANWB winkel Emmen 
 
Regionaal Instituut  voor dyslexie en dyscalculie in Emmen 
Het RID op SBO de Catamaran    
Sinds 1989 is het RID specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie bij kinderen en 
volwassenen. Sinds een aantal jaren verzorgt het instituut  ook dyscalculie-behandelingen. Wij bieden 
ook een cursusaanbod voor kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen.  Het team van het RID 
bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de 
juiste kwalificaties. Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage. 
 
Week van de opvoeding 
Het thema van dit jaar:  Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet 
alleen. Het is een samenwerking tussen onder meer ouders,   
kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente. In de bijlage 
vindt u een uitnodiging van Sedna voor een oud Hollandse spellen 
middag in Angelslo op woensdag 2 oktober a.s. 
 
bijlagen:  
- flyer RID – regionaal  instituut voor dyslexie en dyscalculie in Emmen 
- flyer Autisme café Emmen 
- flyer Sedna activiteit in tijdens de Week van de Opvoeding \ 
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