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Zaterdag t/m 
zondag 

19 tm 27 oktober Herfstvakantie 

donderdag   31 oktober 1e Hoofdluiscontrole na de herfstvakantie door OR/vrijwilligers 
oud/verz. (alleen controle bij voldoende vrijwilligers) 

maandag 4 november  Jeugdarts  GGD spreekuur  
woensdag 6 november  Nationaal Schoolontbijt voor alle leerlingen 
maandag  11 november  Voorstelling van Jinky’s poppentheater. (onderbouwgroepen) 
donderdag  14  november 2e Hoofdluiscontrole na de herfstvakantie door OR/vrijwilligers 

oud/verz. (alleen controle bij voldoende vrijwilligers) 
 
Beste ouders, verzorgers,  
Nog even en we gaan beginnen aan de herfstvakantie.  
Na een druk begin, veel nieuwe leerlingen, een aantal nieuwe leerkrachten, loopt het in alle groepen 
steeds beter. Gelukkig maar.  
Het blijft evenwel kwetsbaar. Iedere zieke leerkracht zorgt voor hoofdbrekens, gepuzzel en geregel. Zo is 
de groep Orka’s, na de ziekte van meester Dennis, nu al voor de vierde week onder leiding van juf Laura. 
We zijn er trots op hoe ze dit doet, leerlingen hebben wel aanpassingsmoeilijkheden. Ik wil u nu al om 
begrip vragen in de nabije toekomst als we ziekte hebben / krijgen binnen ons leerkrachtenteam. Er zijn 
zeer weinig invallers. Het betekent dat we dan moeten gaan verdelen of een groep naar huis sturen / vrij 
geven.  Het is niet anders. Wel hebben we extra formatie voor onderwijsassistentie gekregen. Dit is 
gebeurt in samenspraak met het bestuur van het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). Op deze manier is 
Elias de Vries iedere dag tot 12 uur in de school. Marieke Bakker zal aanwezig zijn op maandag, 
woensdag en vrijdag.  
Ik wil mijn dank uitspreken over de moeite die jullie als ouders hebben genomen om de Pokémonkaarten 
niet meer mee te geven naar school. We merkten dat steeds vaker kinderen Pokémon kaarten 
meenamen van huis. Dit kostbare bezit zorgde voor veel gedoe. Het zorgde voor conflicten of 
weggeraakte kaarten. Daarnaast hebben we u bericht over dat kinderen geen eigen speelgoed meer mee 
mogen nemen naar school.  
Namens het gehele team van SBO de Catamaran, 
Jos Boerema 
 
Even voorstellen 
Ik ben Nienke Alting en ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op de Catamaran in de groep van de 
Zeesterren op de donderdag en de vrijdag. Ik woon in Schoonoord samen met mijn vriend en twee 
dochters. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om tijd met hen door te brengen, het theater te bezoeken en 
met onze hond te wandelen. Daarnaast loop ik recreatief hard in een loopgroep en rijd ik af en toe 
paard. Op naar een fijn schooljaar! 
Vriendelijke groeten, Nienke Alting 
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Luizenbrigade 
Wie van de ouders wil zich beschikbaar stellen om de leerlingen te controleren op hoofdluis? Samen met 
juf Asmara en juf Bianca zullen ze alle 182 leerlingen na elke schoolvakantie gaan controleren. We 
denken dat we vier ouders nodig hebben.   
 
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020  
Goed nieuws! Onze school, is ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groente 
programma 2019-2020.  
Onze school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de hele 
school! Vanaf 6 november as. krijgen onze leerlingen op woensdag, donderdag en 
vrijdag  fruit. De kinderen hoeven dan geen of minder fruit mee, van thuis op deze 
dagen.  Vrijdag 19 april 2020 is de laatste dag dat de kinderen fruit krijgen.  
 
 
Oktobermaand Kindermaand 

Gratis naar het museum, theater of dansschool? Het kan weer tijdens Oktobermaand 
Kindermaand! Oktobermaand Kindermaand betekent een maand lang genieten van 
kunst en cultuur zonder kosten. Het programma staat ieder jaar bol van boeiende 
workshops, spannende rondleidingen en mooie voorstellingen. Ook aan kinderen met 
een beperking wordt gedacht. Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in de 
natuur. 
Kijk voor meer informatie op de website www.kindermaand.nl en selecteer de 

gemeente waar u iets wilt ondernemen met uw kind.  
 
Kinderboekenweek 
Omdat het afgelopen week kinderboekenweek was, hadden we vorige week een tekenaar, Herman 
Roozen, op bezoek, van onder andere Donald Duck.  
We hebben een leuke en leerzame tekenles gehad en kunnen nu allemaal een eigen stripverhaal 
tekenen.  Tevens hebben we van hem ook 3 boeken gekregen voor in de schoolbibliotheek. 
 
 
Namens het team van SBO De Catamaran wensen wij u een  
prettige herfstvakantie toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: flyer bibliotheek Emmen 
 
 


