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Nieuwsbrief 12 januari 2016 
 
Beste ouders, 
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2016 allereerst, nogmaals, de beste wensen voor een mooi, 
gezond, gelukkig en leerzaam nieuw jaar. Wij hebben genoten van onze kerstvakantie en wij 
hopen u en de kinderen ook. Wij zijn voornemens er een mooie tweede helft van dit school-
jaar van te maken.  
In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe intern begeleider, Angelique Telgt zich aan u voor.  
 
“Hallo, 
Mijn naam is Angelique Telgt en per 4 januari 2016 vervang ik Susan Vis. Mijn werkdagen 
zijn: maandag en dinsdag, waarbij ik alle ib-taken voor de groepen 3-8 op mij zal nemen. 
Mijn achtergrond is praktijkgericht. Ik heb aan alle groepen les gegeven, van onderbouw tot 
bovenbouw en VO. Ook heb ik aan verschillende combinatiegroepen en groepen met drie 
leerjaren les gegeven, zoals 2/3, 4/5, 4/5/6 en 6/7/8. 
In juni  2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Fontys, Master SEN, gedragsspeciali-
satie en in oktober 2015 aan de Hogeschool Windesheim, Master SEN, intern begelei-
der/zorgcoördinator. 
Met mijn kennis en ervaring wil ik samen met mijn nieuwe collega’s ervoor zorgen dat alle 
leerlingen onderwijs op maat krijgen. 
 
Angelique Telgt” 
 
Wij wensen Angelique een fijne tijd op de Catamaran en verheugen ons op een mooie, op-
bouwende samenwerking.  
 

Terugblik op de kerstviering 
We kijken terug op een mooie kerstviering. Iedereen zag er prachtig uit en er waren heerlijke 
hapjes en drankjes. De Catamaranband zorgde voor toepasselijke, sfeer verhogende klan-
ken. Hieronder enkele foto’s uit groep 8. 
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Kerstmarkt 
De opbrengst van de kerstmarkt gaat dit jaar naar Hands&Hearts4refugees. 

VAN EEN KIND VOOR EEN KIND 
Deze foundation besteedt het geld aan de kinderen op de tijdelijke vluchtelingenopvang, nu 
in Amsterdam Zuid Oost. 
Van een woordvoerder van de stichting: 
“Van hand tot hand, van hart tot hart. Dat is wat iedereen nodig heeft. Ergens op je pad een 
uitgestoken hand. Een druppel op de gloeiende plaat misschien, maar toch. Zolang we gelo-
ven in het goede delen we het en maken het sterker!  Ik heb mijn hulp als pedagoog aange-
boden aan de (getraumatiseerde) ouders en kinderen in 1 van de noodopvangplekken in 
Amsterdam,  waar 500 vluchtelingen verblijven. Noodopvang..met nadruk op nood…Om me 
heen kijkend zag ik dat er handen en harten nodig zijn.” 
N.a.v. de opbrengst van de kerstmarkt zullen we bekijken wat het meeste nodig is. Ik zal jul-
lie op de hoogte houden hoe het geld is besteed. 
Uiteraard zijn donaties meer dan welkom! 
 
De opbrengst van de kerstmarkt bedraagt maar liefst € 817,00, een bedrag om trots op te 
zijn! 

 
Wensen voor de wereld: groep 1-2D 
In groep 12-D hebben kinderen van papier-maché wereldbollen gemaakt, met daarop de 
landen waarmee ze zich verbonden voelen. Dat zijn er heel wat als je het allemaal optelt! 
Prominent aanwezig op veel wereldbollen is Cuba, want daar woont nu klasgenootje Daan. 
Aan hun wereldbol hebben ze hun persoonlijke wens voor de wereld gehangen. Als die wen-
sen allemaal uitkomen wordt het een meer dan fantastisch 2016! 
 

           
 
 
Uit groep 5 – Water 
In groep 5 hadden de kinderen vandaag de opdracht om een kort verhaal te schrijven over 
water. Hier een kleine greep uit de verhalen: 
 
Water, je kunt er niet buiten. Zonder water ga je dood. Water is heel belangrijk. Water is heel 
gezond voor je lichaam. Water heb je nodig voor baadden, douche, wc doorspoelen en nog 
belangrijker: om te drinken. In water zit geen suiker. Je wordt fit van water. En je wordt sterk. 
Zo gaat je dag tip top in orde. En je moet ook water geven aan planten. Water is nog steeds 
hetzelfde. Water is om kleren te wassen. Water uit de kraan is schoon. Om te zwemmen is 
leuk. Water is van regen maar water kan ook gevaarlijk zijn want een golf is ook van water. 
Waterfonteinen zijn soms klein om te drinken, dat heet drinkwater. Je hebt water om tanden 
te poetsen. Water is ook nog sterk. Water. Een wasmachine daar zit water in. 
Matthew 
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Water, je kunt er niet buiten. Water is het belangrijkste van de wereld. Heel veel dingen ge-
bruiken water. Wij ook: drinken, wassen, in bad gaan, wc doortrekken. Water uit de kraan is 
schoon en water uit de zee bah! te zout. Water uit een vijver maakt mensen ziek en ra ra wat 
is het meeste water van de wereld? De oceaan! 
Levi 
 
Water, je kunt er niet buiten. Water is heel goed voor ons, maar best veel mensen op de we-
reld hebben geen schoon water en als je geen schoon water hebt dan word je ziek. Je kan er 
ook heel veel dingen mee doen: je tanden poetsen, zwemmen, in bad en nog veel meer. 
Want het is ook niet leuk om op vakantie te gaan en je kan niet zwemmen. Of als je naar de 
wc gaat en je kan helemaal niet doortrekken. Wat vind jij daar van? Nou, mij lijkt dat niet 
leuk. Maar gelukkig dat er in school wel water uit de kraan is of in heel drukke plaatsen. 
Want anders zou er wat gebeuren. Maar wat? 
Samme 

 
Verslag  van  AMNESTY  les over  mensenrechten – groep 7 
Groep  7 heeft  een  les  gehad  op  10 december  2015 van  meester  Rob die bij AMNESTY  
werkt, over mensenrechten.  Hij liet ons filmpjes  zien dat er kinderrechten op de wereld wor-
den geschonden. Daarna kregen we een mensenrechten  paspoort.   We moesten  bepalen 
welke  kinderrechten  we het belangrijkst vonden.  Bijvoorbeeld : kinderarbeid is verboden, 
iedereen heeft recht op onderwijs, verzorging en aandacht vooral van je ouders, discriminatie 
is verboden.  En  eigenlijk zijn alle kinderrechten wel  belangenrijk.  
We moesten  ook brieven schrijven in het  Engels. We hebben kaarten getekend en kaarten 
ingekleurd. Ook moesten we het adres erop schrijven, aan wie we de kaart wilden schrijven. 
Bijna alle teksten moesten we in het Engels schrijven, maar er was ook een Spaanse tekst 
en een Turkse tekst, dat was nog best ingewikkeld. 
Fanny, Dana en Cheyenne 

 

 
 
 

 
Agenda 
In januari zijn er vooralsnog geen bijzonderheden. 
Vrijdag 5 februari vieren we carnaval op school, de kinderen mogen dan verkleed komen. 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari zijn studiedagen, de kinderen zijn dan vrij. 
Maandag 29 febr. t/m vrijdag 4 maart is het voorjaarsvakantie. 
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