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Belangrijke data:
Schoolartsonderzoek
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

-

Maandag 4 december ‘17
Dinsdag 5 december ‘17
Donderdag 21 december ‘17
Vrijdag 22 december ’17 t/m zondag 7
januari ‘18

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn zwarte Pieten bij ons op school.

Leerlingenvervoer
Is uw kind ziek en gaat het met het leerlingenvervoer naar school? Denkt u er dan zelf aan om als ouder/
verzorger de vervoerder in te lichten en/of af te zeggen, zodat de chauffeur ook op de hoogte is. Dit
scheelt wachttijd maar ook geld. Voor elk kind dat niet wordt afgezegd wordt een rekening geschreven.
Ouderportaal ParnasSys – PARRO
Vanuit ParnasSys is er een app genaamd Parro. Deze kunt u downloaden uit de App store van uw
mobiele telefoon. Met de Parro app kunnen leerkrachten eenvoudig foto’s delen met wat u kind op
school heeft gedaan. U kind krijgt vrijdag 1 december een toestemmingsverklaring mee naar huis. Deze
ontvangen we het liefst zo spoedig mogelijk ingevuld retour. Binnen een week ontvangt u een mail
waarmee u een account kunt aanmaken voor Parro.
Nieuws van onze hoofdluizenbrigade
Op donderdag 9 november was er weer een hoofdluiscontrole. Wij kunnen u melden dat de school op
deze datum hoofdluisvrij was! Dit is goed nieuws en dat willen wij ook graag zo houden.
Daarvoor zijn wij echter nog wel op zoek naar een paar extra ouders, die bij de controle willen helpen.
De controles vinden plaats op iedere donderdagochtend na de schoolvakantie.
De eerstvolgende hoofdluiscontrole is op donderdagochtend 11 januari 2018.
Heeft u een paar uurtjes over op de donderdagmorgen wilt u dan contact opnemen met de school.
U mag ook mailen naar catamaranouderraad@gmail.com Wij hopen op uw hulp! Hartelijk dank hiervoor
namens de ouderraad.

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

Schoolontbijt
Begin november hebben onze schoolverlaters deelgenomen aan het Nationaal Ontbijt. Het was een
gezellig en lekker ontbijt. Volgend schooljaar doen alle leerlingen mee aan het schoolontbijt. De
leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op een ander moment dit schooljaar ook samen ontbijten en dan
assisteren onze schoolverlaters met de catering.

Bag2school actie
Volgend jaar in april/mei doen wij weer mee met deze inzamelactie voor kleding etc. Mocht u kleding
hebben, probeer dit dan te bewaren. Hoe meer kilo's, hoe meer geld. Ook dit geld komt bij de kinderen
terecht.
Ook zoeken wij een opslagruimte. ( bv garage, etc) waar wij vroegtijdig kleding kunnen opslaan. Op deze
manier kunnen we meer inzamelen. Beschikt u over een ruimte en mogen we die gebruiken mail dan
met catamaranouderraad@gmail.com
Wij hopen op een reactie van u. Hartelijk dank hiervoor namens de ouderraad.
Oproepje
Heeft u thuis nog thema spullen (decoratie) liggen? Denk hierbij aan lente, vakantie, herfst, Sinterklaas,
etc. en doet u er niets meer mee, of u heeft die u over? Zou u deze dan aan school willen schenken?
Hiermee kunnen wij de school wat extra gezelligheid geven. Ook het atelier expressie kan de spullen
goed gebruiken Hartelijk dank hiervoor.
Kerst
Donderdag 21 december a.s. wordt er weer kerst gevierd op school. ’s Ochtends zal er voor cluster A en
B een programma zijn in de grote zaal. Onze stagiaires gaan een toneelstuk opvoeren en er zijn een
aantal kinderen die meezingen in ons Catamaran kerstkoor. Zij gaan deze ochtend bekende en
onbekende liedjes zingen. De ochtendpauze zal gewoon hetzelfde zijn en wij vragen u dan ook zelf iets
mee te geven.
’s Middags krijgen wij een door de oudercommissie georganiseerde lunch voorgeschoteld.
Het menu hiervan is nog niet bekend, maar de kinderen moeten wel zelf het servies meenemen.
Wilt u onderstaande dingen aan uw kind meegeven in de week van 21 december:
Bord + bestek / Beker Soepkom + lepel
Tevens wordt er vrijdag 22 december, op de laatste dag voor de kerstvakantie veel werk meegegeven.
Wilt u deze dag een plastic tas aan uw kind meegeven?
Groetjes, de kerstcommissie (Juf Martine, juf Nicky en meester Stefan)

Namens het team van De Catamaran wensen wij u alvast prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuw jaar.

