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Jeugdarts GGD, medisch spreekuur
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole na de voorjaarsvakantie bij
voldoende vrijwilligers
Jeugdarts GGD, medisch spreekuur
2e Hoofdluiscontrole na de voorjaarsvakantie bij
voldoende vrijwilligers
Eindgesprekken oud/verz. schoolverlaters
Schoolverlaters zijn vrij
Lesprogramma ‘Ik eet het beter’ groep 5 tm 8
Studiedag team Catamaran, leerlingen zijn vrij

Nieuws vanuit school
Geachte ouder(s) en/of verzorgers(s),
Vanaf 3 februari jl. zijn de leerlingen uit de vroegere klas Orka’s verdeeld over
een aantal groepen en begonnen bij de nieuwe juf of meester. We hebben sterk
het idee dat de leerlingen tevreden zijn hoe het nu is ingericht.
Om de rest van het schooljaar duidelijk te maken, zijn een paar opmerkingen wel
van belang:
 De leerlingen blijven de rest van dit schooljaar in de nieuwe groep.
 Leerlingen van de Orka’s krijgen deze periode geen rapport. Dit is niet goed mogelijk omdat er
veel onderwijstijd verloren is gegaan. Aan het einde van dit schooljaar krijgen ze natuurlijk wel
een rapport.
 Oudergesprekken voor leerlingen van de Orka’s vinden plaats na de voorjaarsvakantie. Dit
kennismakingsgesprek wordt ook gebruikt om de toets resultaten met u te bespreken.
Zwemmen
Alle leerlingen van De Catamaran gaan eenmaal per week
naar het Aquarenabad voor hun schoolzwemles.
Doordat de groep Orka’s is verdeeld over de overige
groepen zijn er wat veranderingen in het gym- en
zwemrooster. Dit heeft u waarschijnlijk al via onze PARRO
app vernomen.
In onderstaand schema ziet u welke groepen op welke
dagen zwemmen en gymnastieken.

Groep:

Gym:

Zwemmen:

Maanvissen

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Donderdag 11.00-12.00

Goudvissen

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Donderdag 11.00-12.00
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Zebravissen

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Donderdag 11.00-12.00

Dolfijnen

Maandag en dinsdag

Donderdag 13.30-14.00

Zeehonden

Maandag en dinsdag

Donderdag 13.30-14.00

Zeesterren

Maandag

Woensdag 11.00-11.30

IJsberen

Maandag

Dinsdag 11.00-11.30

Albatrossen

Maandag

Dinsdag 11.30-12.00

Zeepaardjes

Donderdag

Dinsdag 11.00-11.30

Walvissen

Donderdag

Dinsdag 11.30-12.00

Pinguïns

Donderdag

Maandag 11.00-11.30

Zeeparels

Dinsdag

Maandag 11.00-11.30

Kreeften

Dinsdag

Maandag 11.30-12.00

Barracuda’s

Dinsdag

Maandag 11.30-12.00

Oproep hulpouders gevraagd
Zoals gebruikelijk zijn er een aantal hulpouders die na iedere vakantie onze leerlingen nakijken op
hoofdluis. Dit belangrijke werk, moet nu door te weinig mensen worden gedaan. We hebben helaas
door te weinig hulpouders niet kunnen checken op hoofdluis.
Hierbij een oproep: wie wil de luizenbrigade komen versterken?
Qua tijd-inzet betekent het een aantal malen per schooljaar op een ochtend op
school zijn, om samen met de andere mensen van de luizenbrigade de controle
uit te voeren.
Reacties graag naar catamaranouderraad@gmail.com U mag natuurlijk ook u met school bellen
op 0591 – 61 38 99.
Atelier natuur en techniek
In het weekend van 24 t/m 26 januari was de nationale tuinvogeltelling. In de week voorafgaand aan de
telling telden we ook bij atelier natuur & techniek in de middenbouw. Hoewel de huismus, koolmees en
pimpelmees de landelijke top 3 maakten, telden we op school de kauw het meest. Tweede werden de
eksters en derde de huismus.

namens het team wensen wij de kinderen en u
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