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Nieuwsbrief  24 februari 2016 
 
Beste ouders, 
 
De eerste weken van het nieuwe kalenderjaar zijn voorbij en het is alweer tijd voor de voor-
jaarsvakantie. Met deze nieuwsbrief houden wij u weer op de hoogte van het reilen en zeilen 
op onze school. Veel leesplezier en een heel fijne vakantie. Graag tot ziens op maandag 7 
maart! 
 
Afscheid juf Corrie 
Lieve kinderen en ouders van de Catamaran, 
 
Hierbij wil ik jullie allemaal bedanken voor de lieve woorden, mooie kaarten en cadeaus bij  
mijn afscheid van de Catamaran. Jullie warmte en betrokkenheid heeft het afscheid een 
stukje lichter gemaakt. 
Ook mijn collega’s hebben een fantastisch afscheid voor mij georganiseerd, we hebben sa-
men heerlijk gegeten bij Bella Storia. Het was zoals altijd heel gezellig! Ik heb een prachtig 
boek gekregen met teksten, foto’s en tekeningen van de kinderen en collega’s. Ook hebben 
ze een heel grappig en goed lied voor me gezongen en heel mooie woorden gesproken. 
Daarbij nog een prachtig boeket en een heerlijke wijn gekregen. Ik ben enorm verwend! 
 
Vrijdag mocht ik alle klassen langs en dat was reuze gezellig en leuk. Het afscheid van  
groep 7 heb ik donderdagmiddag “gevierd”, dat was emotioneel en heel warm en fijn. 
 
Eenmaal thuis dit weekend heb ik genoten van alle kaarten en briefjes en een huis vol bloe-
men en cadeaus. Het was en is fantastisch wat jullie allemaal voor me gedaan hebben. 
 
Heel veel liefs, Corrie 
 
 

Welkom juf Saskia en juf Dineke 
Saskia Koster komt na de voorjaarsvakantie bij ons op school werken. De kinderen van 
groep 7 hebben al met haar kunnen kennismaken toen zij daar een proefles kwam geven.  
Juf Saskia zal drie dagen bij ons komen: woensdag in groep 1/2 E op de Rombout Hoger-
beetsstraat, donderdag in groep 7 en vrijdag weer op de Rombout. Een hele uitdaging voor 
haar; we zullen haar warm ontvangen en goed begeleiden.  
 
Voor de begeleiding van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen wij ver-
sterking vanuit Amos van Dineke Kaars. Zij zal een dag in de week op onze school komen 
werken. Juf Dineke is een zeer ervaren leerkracht die met veel geduld en toewijding werkt 
met kinderen die die extra begeleiding nodig hebben.  
 
Wij wensen beiden heel veel succes en plezier op onze school! 
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Verhuizing dependance 

Onze locatie op de Rombout Hogerbeetsstraat kan gezien de beschikbare ruimte niet meer 
groeien: de gemeente kan niet onder de verhuurplicht aan de huidige (overige) huurders uit. 
De gemeente is met Amos op zoek gegaan naar een andere locatie, zodat wij daar volledig 
kunnen doorgroeien tot en met groep 8. Dat gebouw is gevonden aan de Fagelstraat 85. Het 
is het gebouw van de oude Fagelschool en wordt nu bewoond en gebruikt als atelier door 
een aantal kunstenaars. Het is een mooi, oud pand met (schuin) uitzicht over de Kostverlo-
ren Vaart en de Van der Palmkade.  
Het gebouw moet volledig worden gerenoveerd en de verwachting is dat dat een half tot een 
heel jaar gaat duren. De verhuizing laat dus nog even op zich wachten. 
 
 

Aanvraag verlof 
Het gebeurt regelmatig dat ouders tussentijds verlof aanvragen voor hun zoon of dochter. 
Helaas is het niet zo dat de directie vrij is in het toekennen van tussentijds verlof. De wet op 
de leerplicht schrijft hierover dat de directie op bepaalde voorwaarden eenmaal per school-
jaar een beperkt aantal dagen verlof mag verlenen. Bij verlofaanvragen tot 10 dagen mag dit 
worden toegekend, mits met een bijzondere reden. De verlofaanvragen dienen zes weken 
van tevoren te worden ingediend middels een toestemmingsformulier (te verkrijgen bij de 
administratie). Op de achterzijde van het formulier kunt u lezen waarvoor tot 10 dagen verlof 
kan worden aangevraagd. De directie mag geen verlof toekennen aan het begin van het 
schooljaar. 
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/. 
 
 

Klimaat in de locatie Bentinckstraat 
Al enige jaren is het binnenklimaat en dan vooral het zuurstofgehalte in het gebouw aan de 
Bentinckstraat een punt van zorg. Vooral op de bovenste verdieping wordt het snel warm en 
benauwd. Ouders hebben hierover terecht hun bezorgdheid geuit en ook de leerkrachten 
geven aan last te hebben van de warmte.  
Wij zijn daarover in gesprek met de afdeling Huisvesting van Amos. Als de gemeente Am-
sterdam en Amos er samen uitkomen wat betreft de te volgen procedures én het budget, zal 
de school deze zomer aan de voorzijde nieuwe kozijnen krijgen. In deze kozijnen zullen 
meer ramen komen die open kunnen, zodat de zogenoemde spui-mogelijkheid toeneemt.  
Eén van de ouders van groep 7 nam het initiatief om een CO2-meter te plaatsen in groep 7 
en later in groep 6. Dat heeft opgeleverd dat het raam vaker geopend wordt voor ventilatie. 
Het grote nadeel aan de huidige ramen is dat het schuiframen zijn, op kindhoogte, waardoor 
het kind dat ernaast zit het snel koud krijgt en alle papieren van de tafels waaien.  
De ramen worden altijd open gezet zodra de kinderen pauzeren en niet in de klas zijn. Daar-
naast staat het ventilatiesysteem altijd aan.  
 
Deze week wordt uit hoofde van het Gezonde Scholen-project van de gemeente een aantal 
CO2-meters in de school geplaatst. Deze worden op 14 maart weer meegenomen en uitge-
lezen, waarna wij op de hoogte worden gebracht van de uitslag en eventueel maatregelen 
kunnen nemen. 
Wij zijn nog een tussentijdse oplossing voor de bovenste etage aan het onderzoeken, zodat 
daar wellicht meer mogelijkheid ontstaat om CO2-verzadigde lucht te spuien.  
 
Wij houden u op de hoogte. 
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Herinnering betaling schoolreisgeld 
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisgeld? We hopen alle betalingen vóór donder-
dag 24 maart binnen te hebben. De bedragen zijn voor groep 1-2 € 40,00, groep 3 en 4 
€45,00, groep 5 en 6 €65,00, groep 7 €75,00 en groep 8 €85,00. Dit bedrag graag overma-
ken op IBAN NL90RABO 0157448738 t.n.v. Amos, inzake Catamaran onder vermelding van 
de naam en klas van uw kind. Mocht u een minimum inkomen hebben, dan kunt u bij de ad-
ministratie een bewijsstuk hiervan inleveren en krijgt u  50% korting op het te betalen bedrag. 
 
 

Carnaval 
Vrijdag 5 februari werd Carnaval gevierd op de Catamaran. Het Carnaval werd feestelijk ge-
opend door de Catamaranband. Groep 8 heeft samen met de kleuters polonaise gelopen 
door de school. Veel kinderen waren prachtig verkleed. Groep 5 liep de school rond en 
meester Theo zong het hoogste lied: ‘Er staat een paard in de gang’.  
 

   
 
Juf Anja had haar Hanna meegenomen, heel toepasselijk verkleed als aardbeitje. Het was 
voor de kinderen van groep 6 heel bijzonder om Carnaval met hun eigen juf én haar dochter 
te vieren.  
 

 
 
Juf Danielle was die dag jarig: haar kleuters werden ontvangen door een heks (gelukkig was 
dat Danielle zelf) en ze kregen spinnen te eten. 
Het was voor de hele school een gezellige dag! 

 
 
Thema kleuters: lichaam/dokter/ziek zijn 
Bij de kleuters heeft het thema lichaam, ziek en gezond in de klassen een grote rol gespeeld. 
Met juf Noor zijn prachtige fruitmanden gemaakt door groep B en C, zowel op papier als van 
klei. 
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Het lichaam werd binnenste buiten gekeerd en alle kleutergroepen hadden een doktershoek. 
Ook de Engelse lessen op woensdag voor groep 2 gingen over het lichaam: het benoemen 
van de lichaamsdelen. Eric Carle heeft hier een mooi boek over gemaakt: ‘From head to toe’. 
Dit hebben we bekeken op Youtube en meegezongen. Net als het lied ‘Head, shoulders, 
knees and toes’. 
 
 

 
Belangrijke data 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari Studiedagen, de kinderen zijn dan vrij 

Maandag 29 febr. t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 t/m donderdag 10 maart Rapportgesprekken 

Vrijdag 25 t/m maandag 28 maart Paasweekend 

Maandag 11 t/m woensdag 13 april Kamp groep 8 
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