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Belangrijke data:
woensdag tm vrijdag

25, 26 en 27 september

Schoolkamp schoolverlaters (Kreeften en
Barracuda’s)
locatie Mepperdennen te Meppen

maandag

Jeugdarts GGD spreekuur
Ouder / verzorger - en kind gesprekken

maandag tm vrijdag

7 oktober
nadere info hierover volgt
zsm
2 tm 13 oktober

maandag tm zondag

7 tm 13 oktober

Week van de opvoeding

maandag tm vrijdag

7 tm 11 oktober
nadere info hierover volgt
zsm
19 tm 27 oktober

Lesprogramma ‘Ik eet het beter’ groep 5 tm 8
voorlichtingsavond voor ouders van
schoolverlaters traject ( uitnodiging volgt)
Herfstvakantie

de hele maand oktober

Oktober kindermaand

zaterdag tm zondag

Kinderboekenweek, thema Voertuigen

Nieuws vanuit school
Het is druk in school. De afgelopen periode (ook in de vakantie) zijn er in de school een aantal
verhuizingen uitgevoerd. Drie groepen extra heeft ervoor gezorgd dat nu ook op benedenverdieping (de
kant van de keuken) nu ook drie groepen (kleutergroepen) zijn ingericht. Gelukkig is het meeste werk al
verzet, hulde ! Af en toe zal het nog wel een beetje rommelig zijn.
Dit schooljaar zijn er vier nieuwe leerkrachten bij ons gestart. In de kleuterbouw zal juf Erika Boelen de
hele week in de groep Zebravissen zijn. Juf Lineke Sprik staat naast meester Rick in de groep Barracuda’s.
Juf Annemieke Zwiers is alleen verantwoordelijk voor de groep Zeeparels. Tenslotte is Juf Nienke Alting
samen met juf Sandra werkzaam in de groep Zeesterren. In deze en de volgende nieuwsbrieven zullen zij
zich voorstellen.
Meester Roelof was afgelopen 2 weken ziek naar huis gegaan. We zijn blij dat hij er weer is. Je merkt
heel snel hoe belangrijk het is als er een conciërge is. Nu hebben we dit allemaal met collega’s gedaan,
de kans dat je iets vergeet, is dan wel groot.
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Tot slot heb ik een dringend verzoek aan de ouders die hun kroost met de auto naar school brengen en
halen. Het is druk rondom de school. Tegenover de school zit de grote vestiging van het Carmel College.
We vergeten daarbij ook wel eens dat De Catamaran in een gewone woonwijk staat.
Mijn verzoek is de volgende: kan iedereen de auto aan de “binnenring” van de ronding bij de school
parkeren? De schoolbusjes kunnen dan aan de “buitenring” (tegen de school aan) parkeren. We moeten
het samendoen. Ik hoop dat u er aan wilt denken.
Leerlingen
Afgelopen schooljaar 2018-2019 zijn er 32 schoolverlaters uitgevlogen naar het vervolgonderwijs, 7
leerlingen zijn wegens verhuizing of om andere reden naar een nieuwe school gegaan.
Daar staat tegenover dat we ook weer 54 nieuwe leerlingen mochten verwelkomen op onze school.
Even voorstellen, nieuwe juffen.
Ik ben Lineke Sprik, 33 jaar en woonachtig in het mooie Ter Apel. Na jaren in het reguliere onderwijs
gewerkt te hebben was ik op zoek naar een nieuwe (andere) uitdaging. SBO De Catamaran kwam op mijn
pad en ik was nieuwsgierig naar deze vorm van onderwijs. De bovenbouw vind ik erg leuk om te doen en
ik was dan ook direct erg enthousiast toen ik hoorde dat ik in een groep 8 mocht werken. Naast mijn
werk mag ik graag met mijn gezin dingen ondernemen van dagjes uit tot wandelen in het bos. Volleybal
en waterpolo zijn mijn lievelingssporten en dat doe ik dan ook graag!
MVG Lineke Sprik
Groepsleerkracht “De Barracuda’s”
Ik ben Annemieke Zwiers en werk sinds het begin van het schooljaar als groepsleerkracht op SBO De
Catamaran. Ik werk fulltime en ben de groepsleerkracht van de Zeeparels. Even kort
over mezelf…ik woon in Emmen, ben getrouwd met Peter en heb twee kinderen: Stijn
en Merel. Ik vind het fijn om een eind te fietsen of om te tennissen. Verder hou ik erg
van Frankrijk en van Terschelling. Na jarenlang in het reguliere onderwijs (25 jaar)
werkzaak geweest te zijn, wilde ik graag de stap maken naar het speciaal onderwijs.
Voor mij een mooie, nieuwe uitdaging! Ik heb heel veel zin om er, samen met de
kinderen en collega’s, een hele fijne tijd en samenwerking van te maken!
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:
maandag:

11.00 – 11.30 Orka’s en Pinguïns,
11.30 – 12.00 Zeeparels, Kreeften en Barracuda’s
12.30 – 13.30 Maanvissen, Goudvissen en Zebravissen

dinsdag:

11.00 – 11.30 IJsberen en Zeepaardjes
11.30 – 12.00 Albatrossen en Walvissen

woensdag

11.00 – 11.30 Dolfijnen, Zeehonden en Zeesterren

Wilt u uw kind op de juiste dag zwemkleding meegeven!?
Schoolkamp schoolverlaters op 25, 26 en 27 september a.s. locatie ‘De Mepperdennen’ te Meppen.
Op woensdag 25 september ’19 vertrekken we om 10.00 uur met de fiets vanaf school (Indien gewenst,
kunnen de fietsen eerder gebracht worden, dat mag op dinsdag 24 september)
Op woensdag dient uw kind om 9.30 uur aanwezig te zijn op school. Op vrijdag 27 september ’19 zijn we
om ongeveer 15.00 uur weer terug op school. We hebben weer een mooi programma voor deze dagen
gemaakt en hopen op mooi weer en een leuke tijd samen.
De leerlingen hebben nadere informatie gekregen betreffende zakgeld e.d.
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De kosten voor deelname aan het schoolkamp zijn € 55,00. Begin juli ‘19 heeft u een brief ontvangen
met daarin informatie over de betaling. Mocht u nog niet betaald hebben wilt u dit z.s.m. doen?!
Wij verzoeken u het schoolkampgeld bij voorkeur over te maken op rekening

NL39 INGB 0003231843
t.n.v. SBO De Catamaran, inzake schoolkamp, Emmen. Wilt u hierbij de naam van uw kind vermelden?
Contant betalen bij de administratie van de school is ook mogelijk, graag zo spoedig mogelijk.
Verlofregelingen:
Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is wettelijk niet toegestaan.
Er zijn uitzonderingen waar we vrij voor kunnen geven.
Wij verwijzen naar de schoolafspraken en regelingen, zoals vermeld in de
schoolgids en op de website. Wilt u vrij vragen voor uw kind, vraag dit dan
het liefst ruim een week van te voren aan middels het verlofformulier
(verkrijgbaar via website of administratie school).
U ontvangt na indienen van de verlofaanvraag vervolgens een schriftelijk
antwoord. Vraagt u niet tijdig vrij, of volgens afspraak, dan moeten wij uw
kind/pupil op ongeoorloofd verlof zetten.
Vrij vragen voor een ziekenhuisbezoek kan middels het
formulier/afsprakenkaart van het ziekenhuis.
Wij vragen u, waar mogelijk, afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Heeft u vragen
betreft het vrij vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met school.

Oproep Ouderraad
De Ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Er zijn een aantal overleg momenten in het
schooljaar, altijd op een avond. Heeft u tijd om mee te denken en mee te helpen met activiteiten zoals
bijvoorbeeld een kerstlunch of andere schoolse activiteiten, dan kunt u zich aanmelden via het
onderstaande e-mail adres van de ouderraad van De Catamaran. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd !
catamaranouderraad@gmail.com

Luizenbrigade
Zoals u gewend bent van ons, vindt er in de tweede week na elke vakantie een luizencontrole plaats.
Helaas zijn er te weinig ouders beschikbaar. Vandaar een 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 .
Wilt u zelf controleren of uw kind hoofdluisvrij is. Bij het vermoeden van
hoofdluis of neten heel graag een melding richting school doen, zodat school
actie kan ondernemen.
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Week van de opvoeding
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en
ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het
ouderschap en wat doet het met je?
In heel Nederland kun je tijdens de Week workshops, webinars,
lezingen of andere activiteiten bezoeken. In totaal hadden we afgelopen jaar bijna 400 activiteiten. De
Week is van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2019. Kijk voor activiteiten bij jou in de buurt op
de website.
Thema 2019: Hand in hand
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school,
sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de
omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken
organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan
opgroeien. De Week is een mooi moment om de handen ineen te slaan.
Oktober kindermaand
Gratis naar het museum, het theater of de dansschool en meedoen aan toffe workshops, spannende
speurtochten en stoere rondleidingen? Het kan tijdens Oktober Kindermaand!
Je kunt ook heel veel gratis voorstellingen bezoeken, optreden in het circus of koekjes bakken in de
molen. En er zijn superleuke activiteiten in de natuur. In Drenthe, Groningen en Dongeradeel! Kom je
ook? Er is elk weekend veel te doen. Ook bij jou in de buurt!
Volg je ons al op Facebook? We melden daar altijd leuke nieuwtjes. Op school hebben we boekjes over
oktober kindermaand.
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