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Belangrijke data: 
 
donderdag 18 januari + 25 januari - Hoofdluiscontrole + hercontrole (’s morgens) 
ma t.m vrij 15 t.m 19 januari - toetsweek  
ma t.m vrij 22 t.m 26 januari - toetsweek  
woensdag 24 januari 10.00 – 12.15 - koffieochtend,  thema Ouderbetrokkenheid 
woensdag  24 januari - start Nationale Voorleesdagen 
ma t.m vrij 29 januari t.m 2 februari - oudergesprekken schoolverlaters 
woensdag  31 januari - leerlingen zijn VRIJ ivm studiedag team  
 
Een nieuw jaar 
Het team van De Catamaran wenst u een heel fijn, goed, gezond en mooi 2018. 
  

De beste leerkracht is hij die het meest van zijn leerlingen opsteekt. 
 

Jean de Boisson 
 
Kerstviering 
Samen met de kinderen hebben wij de donderdag voor de kerstvakantie een hele mooie kerstviering 
gehad. Complimenten aan de organisatie:  de werkgroep kerst,  de hulpouders van de ouderraad. 
Bedankt voor het lekkere eten. 
 
Koffieochtend 
Op woensdag 24 januari wordt er op school een koffieochtend voor ouders gehouden met als thema 
OUDERBETROKKENHEID. Uw kind heeft inmiddels de uitnodiging [op papier] meegekregen. 
Op deze ochtend wordt een presentatie gegeven over ouderbetrokkenheid: 
- Wat is het precies… 
- Waarom is het belangrijk… 
- Wat betekent het voor ouders… 
- Wat betekent het voor school… 
Verder gaan we in groepjes door middel van verschillende werkvormen met elkaar praten en 
brainstormen over hoe we ouderbetrokkenheid kunnen vergroten op de Catamaran. Misschien hebt u 
wel goede tips!  
 
U heeft inmiddels een uitnodiging met antwoordstrookje ontvangen via uw kind. Wilt u als u komt, het 
antwoordstrookje uiterlijk 20 januari ’18  ingevuld aan uw kind meegeven? Dan kunnen we inschatten 
hoeveel koffie en lekkers  er moet komen.  
U bent van harte welkom op woensdag 24 januari om 10.00 uur. 
 
      Tineke Kroezenga [Medezeggenschapsraad] 
      Shirley Marquering [Intern Begeleider] 
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Leerlingenraad 
Afgelopen december ’17 heeft onze school een leerlingenraad opgericht met als doel het 
vertegenwoordigen van alle leerlingen op de Catamaran. 

 
Ook is er een ideeënbus binnen de school geplaatst. Deze is al bijna vol !! De 
volgende leerlingen zijn door hun klas gekozen om zitting te nemen in deze 
nieuwe leerlingenraad: 
 
Jaimy ter Beek  - Barracuda’s 
Carmen van Dijken  - Kreeften 
Eline Ziengs  - Orka’s 
Viggo van de Berg - IJsberen 
Dennis Kok  - Pinguïns 
Sem de Rijk   - Zeepaardjes 
Chanel Oving  - Albatrossen 
 
 

Veel succes gewenst als nieuwe klassenvertegenwoordigers ! 
 
 

 
Hoofdluiscontrole 
Zoals gebruikelijk is er na iedere vakantie een hoofdluiscontrole. Wij zijn nog op zoek naar ouders die 
mee willen helpen. Heeft u donderdagochtend  18 of 25 januari a.s. tijd, meldt u dan aan bij de 
administratie of via de e-mail. Uw hulp wordt zéér op prijs gesteld. 
Zorgt u er voor dat de haren van uw kind los gedragen worden? Ook het gebruik van gel en haarlak is af 
te raden op deze dag.  
 
 
Nieuws uit de gymzaal 
Hallo allemaal,  
Deze kinderen: Bjorn, Kaylian, Eva en Eline hebben Rots en 
Water afgesloten met een knallend einde van het jaar 2017, het 
plankje ging doormidden! Na de vakantie komt er nieuwe groep 
leerlingen.  
Met sportieve groet,  Lilian ten Berge 
 
 
 
EU Schoolfruit  
Vanaf 15 november tot en met 20 april 2018 doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. 
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in 

de klas. Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen 
tijdens het 10 uurtje verschillende soorten fruit of groenten.   
De ervaring leert dat het door de kinderen enthousiast wordt 
ontvangen en alles wordt geproefd en opgegeten!  
Voor veel leerlingen een echte succeservaring!  
 
Denkt u eraan dat u uw kind op deze dagen minder voor het 10- uurtje 
meegeeft? 

Als u meer wilt weten dan kunt u kijken op de website: www.euschoolfruit.nl  
Samen gaan we op weg naar een lekker en gezond schooljaar! 
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Judo clinic 
Eind januari en begin februari geven we een judo clinic die zal gegeven worden tijdens keuze atelier 
bewegen voor zowel cluster A als B. Deze clinic wordt gehouden door Rezin van der Kamp, de 
vakleerkracht zal hierbij assisteren. 
De clinic zal 3x gegeven worden per cluster. De deelnemende leerlingen kiezen van te voren en volgen 
vervolgens alle drie de clinics. Het zal dus om 2x 15 leerlingen gaan. 
Er zal van te voren met de groepsleerkrachten in de groepen zorgvuldig geselecteerd worden op 
motivatie van de lln en of leerlingen privé al aan judo doen. 
Het doel van deze opzet is de leerlingen te stimuleren deze sporten te ervaren en ze te enthousiasmeren 
voor buitenschoolse deelname. 
Verderop in het jaar wordt er een clinic van 3x voor free running aangeboden. Ook deze is weer voor 
beide clusters. 
 
Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd.  
Met sportieve groet;  
Lilian ten Berge (vakleerkracht) 
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