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Belangrijke data:
Spreekuur jeugdarts GGD
De leerlingen van de groepen
 Goudvissen
 Dolfijnen
 Zeesterren
 IJsberen
 Zeepaardjes
 Albatrossen

Schoolkamp Kreeften en Barracuda’s
Kinderboekenweek
Oudergesprekken
Voorlichtingsavond schoolverlaters-traject
Herfstvakantie

-Het spreekuur van 18 september en 2 oktober as komt
te vervallen wegens ziekte van de GGD arts
}
} zijn vrij woensdag 27 september in verband met een
} scholing van de leerkrachten
} (“Zo leer je kinderen lezen en spellen”).
}
}

-27, 28 en 29 september,
locatie:
Mepperdennen in Meppen
-4 t/m 15 oktober
-9 en 10 oktober
Bericht volgt
-16 oktober
Uitnodiging volgt
-21 t/m 29 oktober

Informatie over medewerkers
Sinds dit schooljaar is er een nieuwe leerkracht aan het werk, Stefan Wiebing stelt zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voor. Juf Francis Peters is herstellende en wordt op het ogenblik vervangen door juf
Anniek van Gelderen en meester Stefan Wiebing.
Netwerkproblemen
In de eerste schoolweek waren er helaas veel problemen m.b.t. ons netwerk / schoolcomputers.
Aan het eind van de eerste schoolweek leek het opgelost te zijn, maar ook in de tweede week gaat alles
nog heel traag… Dat leidt weer tot vervelende problemen met het digibord, het printen en het werken
op het extern bureaublad. Deze week is het netwerk weer hersteld. Voor alle duidelijkheid, dit was een
probleem voor het gehele openbaar onderwijs Emmen.
Achter de schermen werdt door de ABC-medewerkers hard gewerkt om de problemen op te lossen.
ParnasSys
Dit schooljaar zijn wij overgestapt van het leerlingenvolgsysteem ESIS naar een nieuw systeem genaamd
ParnasSys. Helaas zijn niet alle gegevens goed overgezet van het ene systeem naar het andere en missen
er een aantal belangrijke gegevens van u als ouder(s)/verzorger(s).
Wij willen u dan ook vriendelijk vragen om het bijgevoegde inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te
vullen en zo spoedig mogelijk weer mee te geven aan uw kind. Hij of zij kan het inleveren bij de
leerkracht.
We begrijpen dat dit voor u extra werk is en willen u alvast hartelijk danken voor het invullen en op tijd
inleveren van dit formulier !
ParnasSys wordt gebruikt door meer dan 4500 scholen en is daarmee het meest gebruikte
leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem voor basisscholen in Nederland. In Parnassys kunnen
ouders binnenkort ook inloggen in het zg. Ouderportaal. Hiermee komt dus Klasbord te vervallen.

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

Schoolgids 2017 – 2018 en schoolwebsite
Door de internetproblemen is er vertraging in de uitgifte van onze schoolgids. De mensen die de
papieren schoolgids aangevraagd hebben, middels een antwoordstrookje, krijgen de papieren gids deze
maand. Met ingang van deze week zijn op onze website de volgende documenten in te zien;
Schoolgids 2017-2018, Bijlage schoolgids 2017-2018 en de Jaarkalender 2017-2018.
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:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

Goudvissen, Zeesterren en Orka’s
Pinguïns, Kreeften, Barracuda’s en Schildpadden
Dolfijnen en Albatrossen
IJsberen en Zeepaardjes

Schoolkamp Kreeften en Barracuda’s -27, 28 en 29 september a.s.
We vertrekken op woensdag 27 september ’17 om 10.00 uur met de fiets vanaf school (indien gewenst,
kunnen de fietsen eerder gebracht worden. Belt u dan eerst even met school?) Uw kind dient om 9.30
uur aanwezig te zijn op school. Op vrijdag 29 september ’17 zijn we om ongeveer 15.00 uur weer terug
op school. De leerlingen krijgen nog nadere informatie mee betreffende zakgeld e.d.
Luizenbrigade
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 Met de ouder(s)/verzorger(s) die zich al opgegeven hebben neemt de
ouderraad binnenkort contact op. De ouderraad gaat binnenkort weer een controle op school doen,
zoals gebruikelijk is na iedere schoolvakantie.
Reddingsbrigade Zuidoost Drenthe start nieuwe doelgroepen op, misschien iets voor uw kind?
Zie de flyers behorende bij deze nieuwsbrief. De vereniging is aangesloten bij de Gemeente Emmen voor
de participatiewet.
Oproepje :
Wilt u kijken of u nog regenlaarsjes maat 25 t/m 33 thuis hebt liggen waar u niets meer mee doet ?
Juf Ria en leerlingen zouden hier erg blij mee zijn!
Verloren:
Een leerling van onze school is een donkerblauw gevoerd vest verloren. Aan de binnenkant is het vest
zwart. Het zou kunnen dat een medeleerling het vest per ongeluk heeft omgewisseld. Als u een
onbekend kledingstuk vind, wilt u het dan meegeven naar school?

bijlagen:
Inschrijfformulier leerling
flyers (2x) Reddingsbrigade Zuidoost Drenthe

