
Nieuwsbrief 

De Catamaran 
De school die laat zien dat het anders kan... 

  
FEBRUARI 2018, nummer 6 

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

 
 
Belangrijke data: 
 
maandag  12 februari Oudergesprekken 
dinsdag  13 februari Oudergesprekken 
woensdag  14 februari  Staking, leerlingen zijn vrij 
donderdag  15 februari Rapporten mee 
zaterdag 24 februari   
tot en met zondag 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

   
 
Achterwacht bij SBO de Catamaran: 
De Catamaran is een SBO-school en op zo’n school is het natuurlijk niet vreemd dat er zo nu 
dan problemen zijn met kinderen.   
Meestal zijn het problemen die we gelukkig goed kunnen begeleiden en heel vaak ook samen 
met het kind kunnen oplossen. 
Maar soms zijn er dermate heftige problemen dat er hulp ingeschakeld moet worden. 
Voor heftige situaties in onze school is er een achterwacht.  Meestal is de locatieleider, de intern 
begeleider of de orthopedagoog aanwezig om in crisissituaties het kind op te kunnen vangen. 
 
Wat doet de achterwacht? 
In alle gevallen proberen we het kind te kalmeren en met hem of haar in gesprek te gaan. 
Wanneer niets mogelijk is, worden de ouders / verzorgers gebeld om hun kind te komen 
ophalen. 
Omdat het bijna altijd om zeer heftige situaties gaat, wordt de volgende schooldag een Time-Out 
ingelast. Het kind gaat op deze dag niet naar school, maar heeft wel werk meegekregen om 
thuis te maken.  Wanneer er te vaak een Time-Out is, zal een schorsing moeten volgen. 
Dat laatste willen we uiteraard voorkomen. 
Voor bovenstaande geldt altijd dat de groepsleerkracht contact opneemt met de desbetreffende 
ouders / verzorgers. 
 
Te weinig invallers, chronisch tekort 
In de afgelopen maanden hebben we vaak te maken gehad met uitval van leerkrachten door 
ziekte. Niet alleen De Catamaran heeft met dit probleem te maken, maar ook op andere scholen 
wordt men met dit probleem geconfronteerd. Het verzuim betekent helaas dat er niet altijd 
invalleerkrachten beschikbaar zijn.  
Soms kunnen we, bijvoorbeeld door inzet van onderwijs-assistenten, het probleem intern 
oplossen. Dat is echter niet altijd mogelijk. In het uiterste geval moeten we ouders op de hoogte 
stellen van het feit dat kinderen van een groep een dag vrij zijn.  
Dat doen we vooral omdat het geen doen is twee groepen samen te voegen of leerlingen over 
verschillende groepen te verdelen. Dat is op een school als De Catamaran, met kinderen die 
veel zorg nodig hebben en waar een veilige leeromgeving moet worden gegarandeerd, nou 
eenmaal niet mogelijk.  
 
We hopen op begrip voor het feit dat er af en toe een groep noodgedwongen thuis moet blijven.   
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Afscheid juf Anniek 
Vlak voor de kerstvakantie hebben we afscheid van juf Anniek van Gelderen 
genomen. Zij heeft een baan aangenomen op de Montessorischool in 
Emmermeer. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan en hopen dat 
ze het daar erg naar haar zin zal hebben. Bedankt voor de leuke en collegiale 

jaren die we samen met je hebben gehad ! 
 
 
*Doe-dag met groep 1,2 en 3. 
Op 31 januari werd er voor de kinderen van groep 1,2 en 3 een doe-dag georganiseerd door 
studenten van het Drenthe College. In de ochtend startten de kinderen in het eigen lokaal en om 
half tien was er een kennismaking met de studenten.  
Om tien uur begon het programma en er was van alles te doen. Kinderen van groep1,2 en 3 

werden gemixt. Dat vonden de kinderen echt 
leuk. Het was een dag met veel activiteiten. 
Tikkertje, een spiegelspel, een spel met een 
grote parachute en nog veel meer. Tussen de 
middag was er een lunch, die werd in de hal 
gehouden. De studenten verzorgden zelf de 
lunch, het was heerlijk en gezellig. De 
activiteiten waren rond een uur afgelopen en 
daarna hebben beide groepen gezellig 
samen buiten gespeeld. Het was een fijne 
dag. 
 

 
Oproep door de Ouderraad 
Helaas is de hoofdluiscontrole na de kerstvakantie niet doorgegaan, omdat er geen hulpouders 
waren. Wie wil de luizenbrigade komen versterken? 
Dit belangrijke werk, moet nu door te weinig mensen worden gedaan. 
Qua tijd-inzet betekent het een aantal malen per schooljaar op een donderdagochtend op school 
zijn, om samen met de andere mensen van de luizenbrigade de controle uit te voeren. 
Reacties graag naar catamaranouderraad@gmail.com 
Of belt u met school: 0591 – 61 38 99. 
 
Opbrengst vogelvoer actie  
De ouderraad kan u melden dat met de vogelvoeractie € 673,- in de pot is gekomen!  
Dank aan de verkopers en de kopers! 
 
Bag2School-actie 
 
In april ’18  gaat de actie Bag2school weer van start. U kunt dan vanaf 9 april ’18 zakken met 

oude kleding, gordijnen, lakens enzovoort inleveren .  
Vele zakken zullen vele kilo’s opleveren, waardoor de Ouderraad de pot 
weer wat kan spekken.  

 
Wilt u alvast weer beginnen met oude kleding enz. sparen? ! 

 
 De laatste dag van inleveren van de zakken is op  

maandag 16 april ’18. 
 
Oproep van jeugdclub Scharrelkids 
In maart 2018 start de Jeugdbegeleiders cursus van IVN Emmen. De organisatie is op zoek naar 
jeugdbegeleiders. Zie hiervoor de flyer in de bijlage.  
Met vriendelijke groeten,  Cathelijn van Goor,  Coördinator Scharrelkids IVN Emmen eo. 06-42137800. 
 
 
Bijlagen:  1-  informatie over buurtsportcoaches gemeente Emmen   
   2- oproep tot volgen van cursus IVN jeugdbegeleider 
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