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Nieuwsbrief  22 april 2016 
 
Agenda 
Maandag 25 t/m vrijdag 29 april Studiedagen: leerlingen vrij (inclusief Koningsdag 

27 april) 

Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei Meivakantie 

Maandag 16 mei  Pinksteren 

Maandag 20 juni Studiedag: leerlingen vrij  

Dinsdag 12 juli Afscheidsmusical groep 8 

Donderdag 15 en vrijdag 15 juli Studiedagen: start zomervakantie voor de kin-
deren 

Donderdag 19 en vrijdag 20 mei Kamp groep 5 

Vrijdag 3 juni Schoolreis alle onderbouwgroepen 

Donderdag 16 juni Schoolreis groepen 3 en 4 

 

 
Beste ouders, 
 
Hier is weer de Nieuwsbrief, die deze maand bijna het formaat van een krant heeft gekregen. We 
hebben tips en tops van ouders gekregen, erg fijn. Een aantal tips ziet u terug in deze Nieuwsbrief. Zo 
is de agenda naar boven verplaatst, dan heeft u direct zicht op wat er de komende weken en maan-
den op school speelt.  
Verder is de opbouw van de Nieuwsbrief een beetje veranderd: het meer zakelijke nieuws als eerste 
en onze belevenissen met de kinderen in (en buiten) school als laatste. 
We vinden het fijn om u via de Nieuwsbrief goed op de hoogte te houden, uw aanvullingen of tips zijn 
van harte welkom! 

 
Cito eindtoets groep 8 
De afgelopen week werd in groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. Onze achtstegroepers hebben hard 
gewerkt: wij zijn trots op hen. Nu kunnen ze zich helemaal gaan wijden aan de afscheidsmusical.  
 

Ouder-en Kindadviseur 
Even voorstellen: 
Wij zijn Kubra Yasar en Rosmarijn van der Samn. Sinds januari 2016 werken wij als  ouder- en 
kindadviseur op deze school en in uw wijk. U kunt bij ons terecht met kleine en grote vragen over op-
voeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar we kunnen 
ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. 
We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkel-
der is, maken we samen een plan. Wij kunnen uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. 
Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.  
Als ouder- en kindadviseur maak wij deel uit van het Ouder- en Kindteam Westerpark. Daarin werken 
ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die wij kunnen betrekken en om aanvullend advies kunnen 
vragen. Ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de 
basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van 
mijn collega’s. 
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, is er een spreekuur op de maandagmiddag 
van 13.00 tot 15.30.  
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OPROEP 
Het gebeurt regelmatig dat wij in de school kleine klusjes hebben die door een handig persoon in een 
handomdraai geklaard kunnen worden. Nu huren wij daar (via Amos) een duur bedrijf voor in voor 
geld dat wij liever in ons onderwijs zouden willen steken.  
Vandaar onze oproep: wie zou het leuk vinden om af en toe in de school te helpen met zaken als 
aandraaien, ophangen, repareren, in elkaar zetten, verplaatsen en dergelijke? Als het met een paar 
mensen gaat, is het ook nog eens heel gezellig. Voor ouders van de Rombout misschien een leuke 
manier om ook eens op de andere locatie te zijn en vice versa. 
Opgeven heel graag bij Katja of Stella. 
 

Ouders gezocht voor verkeersles dode hoek 
Op maandag 9 mei krijgen de kinderen van groep 7 en 8 een 'dode-hoek-les'. Naast een theorieles 
van Veilig Verkeer Nederland in de klas gaan de kinderen in groepjes voor een praktijkles naar een 
echte vrachtwagen om te ervaren wat de dode hoek is. En hoe je daar op de fiets veilig mee om kunt 
gaan (bijvoorbeeld straks op weg naar de nieuwe middelbare school!).Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 
ouders van groep 8 die op maandag 9 mei tussen 10.30-11.45 uur mee kunnen helpen bij de bege-
leiding van de kinderen. We horen graag of je kan helpen! 
Hartelijke groet, Janneke & Barbara (groep 7) j.staats@xs4all.nl 
 

Avondvierdaagse 
Van 30 mei tot en met 2 juni doet onze school weer mee aan de Avondvierdaagse. Een viertal ouders 
is samen met Katja al bij elkaar geweest om de vier avonden weer zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen.  
Intussen is er een door een andere groep ouders een initiatief gestart om de drukte rond etenstijd 
tijdens de vierdaagse voor u als ouders enigszins te verlichten. Ruimte voor een kleine “advertorial” 
(een mooi ouderinitiatief) in onze Nieuwsbrief. 
  
“Het is weer bijna zover.... de avondvierdaagse 
Een sportief gezinsevenement waar onze kinderen zich enorm op verheugen. Voor ouders en verzor-
genden is het een ander verhaal: Vier aaneengesloten dagen: werken, kinderen ophalen van school of 
de opvang en de avondmaaltijd bereiden en serveren is een enorme stressfactor voor veel ou-
ders. Pizza's, friet en fast-foodproducten staan dikwijls op het gezinsmenu tijdens de avondvierdaag-
se. 
De Oplossing!  
Een gezonde, vegetarisch maaltijd. Vers bereid op locatie door 3 enthousiaste moeders en gepassio-
neerde Food-Freaks uit Amsterdam.  
Kom naar het Westerpark en laat je door ons verwennen met een gezonde en smakelijke hap. Geen 
haast en stress maar gezelligheid en in een ontspannen sfeer. Lekker, gezond en vers bereid vegeta-
risch eten. We serveren de maaltijden tussen 17:00 en 18:00. Je kunt ons vinden naast de startlijn van 
de avondvierdaagse onder de grote kastanjeboom van het Westerpark. 
Reserveer jouw maaltijd op www.avond4maal.nl” 

 
Afsluiting project ‘Met muziek de wereld rond’ 
In de hele school heeft de afgelopen weken muziek vanuit de lokalen geklonken. We hebben kinderen 
informatie laten opzoeken en kinderen hebben zich in het zweet gewerkt tijdens het inoefenen van 
verschillende dansjes. Hieronder een verslag uit een van onze onderbouwgroepen.  

 
Op wereldreis met groep 1/2-D 
De kinderen van groep 1/2-D hebben al heel wat van de wereld gezien. Hun ouders en grootouders 
hebben dan ook wortels in meer dan 20 landen en in vier werelddelen! Gedurende het thema ‘met 
muziek de wereld rond’ hebben een aantal kinderen voor het eerst van hun leven een spreekbeurt 
gehouden over een land waar ze naartoe zijn geweest, op vakantie of familiebezoek: 
Jara zag kangoeroes bij het ontbijt in Australië. 
Jikke ging naar de top in Zwitserland! 
Dash zag rook boven een vulkaan op Java. 
Yara voerde aapjes in Gambia. 
Nathan zag krokodillen in de VS. 
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De kinderen vertelden over hun avonturen aan de hand van foto’s op het digibord. De andere kinderen 
hingen aan hun lippen, ook als de foto’s niet altijd recht in beeld kwamen! 

 
Natuurlijk hebben we in de klas ook veel gezongen en gedanst. De moeder van Alek leerde ons een 
Spaans liedje en de moeder van Jonathan gaf kinderen een les in Afrikaanse dans. Jonathan bege-
leidde ons daarbij op Afrikaanse drum. Kinderen en juf hebben genoten! 

                
 
De afronding van het project was in de aula op de Bentinckstraat, waarbij de kinderen aan elkaar heb-
ben laten zien wat ze hebben geleerd en geoefend. Wij kijken vol trots terug op een leuke dag met 
optredens van fantastische kinderen! 

 

Huisconcert groep 3      

Soms hoef je voor een concert de deur niet uit… 
De kinderen van onze groep 3 werden op vrijdagmiddag getrakteerd op een concert van de vader van 
Inez. Hij is muzikant en treedt op onder de naam Sonny Griffin. Hij speelde voor ons een aantal liedjes 
op zijn gitaar waarbij hij ook nog zong. Een van de liedjes was Happy. De kinderen hadden heel veel 
vragen, bijvoorbeeld waar al die knopjes voor zijn en of hij beroemd is. 
Bij dit swingende concert werd natuurlijk ook nog gedanst! 
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Leerlingen van de Catamaran vegen eigen straatje schoon 
Donderdag 21 april hebben de kinderen van groep 5 schoon geveegd.  
Zij deden dat met takkenbezems die ze zelf hebben gemaakt op natuurspeeltuin het Woeste Westen 
in het Westerpark. Vorige week hebben ze daar zelf takken gezocht, deze goed gelegd, vastgesjord 
en er een bezemsteel ingestoken. De 25 bezems staan nu in het klaslokaal. 
Onze school heeft in elke klas een Wonderwelproject over de techniek achter basisvoorzieningen 
zoals drinkwater, elektriciteit en afval. Groep 5 behandelt afval en de weg van de vuilniszak. De kin-
deren hebben daarvoor ook al een bezoek gebracht aan de Gemeentelijke Stadsreiniging. Nadat er 
daarna in het Woeste Westen zulke mooie bezems zijn gemaakt hebben we contact gezocht met 
stadsreiniging West. Zij vonden het een leuk project en zorgden voor extra rommel maken in de 
Bentinckstraat.  

 

   
 

   
 
Kamp groep acht 
Sybren doet verslag van het kamp van groep acht. 
 
“Het was al gelijk een zonnige dag toen we de bus in gingen. 
We stopten in Den Helder en gingen met de boot verder. Toen kwamen we op Texel, en er was met-
een een fietsenverhuur waar we fietsen konden huren. We gingen overal naartoe met de fiets. Het 
was wel zwaar want er stond veel wind, maar het viel wel een beetje mee. We kwamen bij het kamp 
aan en we mochten alles een beetje verkennen. Na een uur verkennen en spelen gingen we met de 
fiets naar de garnalenboot. Dat was heel leuk want de visser legde alles uit over de vangst. Daarna 
mochten we zelf de vissen die de vissers niet nodig hadden terug gooien.  
We hadden nog boodschappen nodig voor het eten dus we gingen daarna naar de Aldi om eten te 
halen. We kwamen weer bij het kamp aan en toen hebben we gespeeld en lekker gegeten. Het werd 
snel donker en beheerder Jaap vertelde een verhaal bij het kampvuur, die zijn altijd heel goed en 
spannend. Daarna kwam het nachtspel en dat was echt spannend.  
De tweede dag gingen we na het ontbijt naar Den Burg voor het paperclipspel en daarna naar het 
zwembad. Het zwemmen was heel leuk want we hadden het bad voor ons alleen en er was een mooie 
glijbaan. Bij het kamp mochten we gewoon vrij spelen. We gingen eten en daarna mochten we voor 
de bonte avond oefenen. De bonte avond was heel leuk, er waren 3 acts en die waren alle drie echt 
super leuk. We mochten ons daarna omkleden en klaar gaan maken voor de disco. Iedereen ging uit 
zijn dak, en niemand kon de volgende dag goed opstaan. Echt iedereen was schor en een paar kin-
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deren hadden geen stem meer. De laatste dag gingen we winkelen in Den Burg dat was ook leuk 
maar iedereen was een beetje moe nog. Dat was het kamp. Als je het in twee woorden zou moeten 
beschrijven was het een SUPER KAMP!!!” 

                                                           
 

  
 

Kamp groep 7                                                         

Toen we aankwamen moesten we gaan eten, we werden om en om gehaald om de kamer klaar te 

maken, vervolgens mochten we gaan spelen. We werden opgehaald door de huifkar en we werden 

gebracht naar de geitenboerderij. Op de geitenboerderij mochten we de geiten melk geven en onder-

tussen gingen de andere kinderen ze melken. We mochten ook geitenkaas eten. Toen we weer bij het 

kamphuis waren gingen we eten. Na het eten moesten we ons klaar maken om te gaan slapen. De 

tweede dag hebben we gezwommen en zijn we naar een dorpje geweest. Na het eten was de bonte 

avond. De bonte avond ging heel erg goed. Vervolgens was er een hele leuke disco, na de disco gin-

gen we slapen. De volgende dag gingen we naar een oorlogsmuseum in Aalten daarna gingen we 

met de bus terug naar Amsterdam en mochten we naar huis. 

Dit is geschreven door: Nina en Rosa.                       
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Kamp groep zes 

Schoolkamp Groep 6 - Door Britte 

 Met illustratie van Esse 
 
Op 18 en 19 april gingen we op kamp ! We wisten al waar we naar toe gingen, naar Stayokay Soest. 
Stayokay Soest is echt superleuk, want ze hebben een speeltuin en een stukje bos. Ze hebben heel 
veel kamers en ik vind het jammer dat dit de laatste keer was dat wij er waren en dan ook nog maar 1 
nachtje ! Ik sliep op kamer 1.16 met Josefien, Esse, Tinker en Jefenely. Het was heel leuk in de kamer 
maar totaal niet netjes! Overal lagen kleren en zand. Zelfs op de bedden lag zand dus ik heb met de 
deken om mijn benen geslapen. Het zand kwam trouwens van de Soesterduinen waar ik de hele tijd 
ging verspringen en kinderen gingen daar rennen en graven. Daarom hebben we al dat zand in onze 
schoenen en kleren mee terug genomen!  
's Avonds was er een filmavond en daarna gingen we slapen.  
Op dinsdag werden we om 7 uur wakker gemaakt. We moesten ons snel aankleden en onze tas in-
pakken. Toen we klaar waren gingen we naar buiten en daar stond Meester Tim op ons te wachten! 
We gingen ochtendgymnastiek doen. Na de gymnastiek was er ontbijt en vervolgens stapten we op de 
bus naar dierenpark Amersfoort. In het dierenpark zagen we olifanten die aan het paren waren, dat 
zag er ontzettend goor uit! We gingen ook in het treintje wat volgens mij meer voor 4 tot 6 jarigen was 
dan voor 8 tot 10 jarigen. Er was ook een Dinopark en dat vond Jayden helemaal geweldig. We zagen 
ook een Japanse Tuin met karpers, een witte neushoorn, vogels, vissen, apen, luiaards, nachtdieren, 
parkieten, beren, stokstaartjes. Kortom, er waren honderden dieren. Dit kamp was superleuk! 
 

                        
 
 

 
Wij wensen u een heel fijne vakantie! 

 
Team Catamaran 

mailto:info.catamaran@amosonderwijs.nl

