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Nieuwsbrief  24 maart  2016    
 
Beste ouders, 
 
Het is alweer bijna Pasen en daarmee is het voorjaar echt aangebroken.  
Op school zullen we de komende weken de kinderen meenemen in een reis in een muzikale 
wereld. De kinderen van de bovenbouw gaan op kamp en dan stevenen we alweer af op de 
meivakantie! 
In deze nieuwsbrief weer een verslag van wat we de afgelopen weken op school hebben 
meegemaakt en wat er nog staat te gebeuren.  
 
Kunstschooldag groep 8 
De kinderen van groep 8 mochten vorige week donderdag op verschillende locaties kijken 
naar voorstellingen of andere kunstuitingen. Amsterdam stroomt dan vol met 12-jarigen en 
hun juffen of meesters: volle trams, optochten door straten en veel verbaasde touristen.  
De klas was in twee groepen verdeeld. Samen startten we in de Oosterkerk voor een muzi-
kaal verhaal over de Hond van Oost (en blijkbaar de echte geboorte van onze stad). Daarna 
ging de groep van juf Melanie naar de Kleine Komedie voor een voorstelling van Hakim. De 
groep van juf Stella ging naar Kriterion voor twee mooie films over kinderen die gevlucht zijn 
en moeten wennen aan een leven in Nederland. We sloten de dag af met een Hiphop-
concert in de Melkweg. Het was een gezellige, fijn en zonnige dag! 
 

  
 
Pasen 

Vorige week brachten twee paashaasjes al het goede nieuws: Pasen komt eraan. En dat 
betekent een lekker paasontbijt of paasbrunch en veel voorjaar in de school. 
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 Groep 3 naar de bibliotheek 

Op dinsdag 15 maart heeft groep 3 een bezoek gebracht aan de bibliotheek op van  Hall-
straat. De meneer van de bibliotheek las eerst een heel leuk verhaal voor over dieren die 
een brief kregen maar nog niet alle woorden in de brief konden lezen. Daarna gingen de kin-
deren in tweetallen allerlei vragen over boeken beantwoorden en als afsluiting hebben we 
woordenbingo gespeeld. 
Het was erg leuk! 
 
‘Met muziek de wereld rond’ 
Na het paasweekeinde gaan we schoolbreed aan de slag met de tweede Kunst en Cultuur-
maand op school. Ditmaal is het thema: ‘Met muziek de wereld rond’. De maand zal worden 
afgesloten met een muzikaal optreden van elke groep in de aula in de Bentinckstraat. 
De maand staat natuurlijk in het teken van muziek, maar ook van onderzoekend leren. In 
elke groep zullen kinderen en leerkrachten een onderzoekje doen naar de connecties die er 
binnen de eigen groep zijn met andere landen, werelddelen of culturen. Waar komen ouders 
vandaan? Of grootouders? Wat weten kinderen over de talen, culturen en muziek uit die de-
len van de wereld? Deze verkenning van de ‘roots’ van onze kinderen biedt aanknopings-
punten voor muziekonderwijs, maar ook voor geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende 
vorming. De weerslag daarvan zult u tegen het einde van de maand en voor de meivakantie 
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in de klassen terug kunnen zien. Hoogtepunt zal het muzikale optreden zijn waarmee alle 
groepen de projectmaand zullen afsluiten. Voor dat optreden bent u van harte uitgenodigd. 
Hieronder de datum en tijden. Mis het niet! 
 
Vrijdag 22 april: 
9.00 uur Groepen 12-D, 12-E en 5 
10.30 uur Groepen 12-C, 4 en 7 
13.00 uur  Groepen 12-B, 3 en 6 
Groep 8 is dan al volop met de voorbereidingen voor de afscheidsmusical bezig. Zij zullen 
die vrijdag helpen met licht en geluid en zeker ook naar de voorstelling kijken.  
 

 
 
 
Cito eindtoets groep 8 
In de week van 18 april zal in groep 8 de Cito eindtoets afgenomen worden. 
 
Ouderavond Rombout Hogerbeetsstraat 

Op woensdag 6 april zal er voor de ouders van de locatie Rombout Hogerbeetsstraat een 
ouderavond plaatsvinden. Ouders zullen dan geïnformeerd worden over de verhuizing (op 
termijn) naar het schoolgebouw aan de Fagelstraat. Daarbij krijgen ouders dan uiteraard de 
gelegenheid om hun vragen te stellen.  
De ouders zijn hierover in aparte brief uitgenodigd. 
 
Gevel Bentinckstraat en binnenklimaat 
De afgelopen week heeft op initiatief van de afdeling Gezonde Scholen van de gemeente in 
verschillende lokalen een CO2-meter gestaan. Deze werden op afstand uitgelezen en wij 
zullen daarvan de uitslag nog ontvangen. Intussen blijft er een CO2-meter in groep 7 staan 
(die wij mochten lenen van een andere school), zodat de leerkracht daar op tijd weet wan-
neer een raam (verder) open moet en/of de ventilator aan moet in de klas.  
In de gevel aan de voorzijde van de school zit in ieder lokaal slechts één raam dat open kan 
(schuiven). Kinderen naast dat raam zitten vaak in de kou en hun werk waait door de wind 
van hun tafel. Om het CO2-gehalte op een acceptabel niveau te houden, zou er betere venti-
latie in de lokalen moeten zijn. Zoals het er nu naar uit ziet, worden er in aankomende zo-
mervakantie nieuwe puien in de voorgevel geplaatst. In deze puien zitten bovenlichten, zodat 
er een betere spuimogelijkheid is en meer frisse lucht de klas in kan stromen, zonder dat 
kinderen direct in de luchtstroom zitten.  
Wij zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.  
 
Te laat op school 
Iedere dag zien wij kinderen te laat op school komen. Buiten dat het voor uw kind niet fijn is 
om te laat te komen, willen onze leerkrachten graag op tijd met de lesdag beginnen. Dat be-
tekent dat om 08.30 uur het lokaal dicht gaat. Als u in de onderbouw uw kind rustig aan de 
dag wilt laten beginnen door met uw kind nog even een boekje te lezen of iets in de klas te 
bekijken, dan vragen wij u om om 08.20u op school te komen. Wij vragen u om uiterlijk om 
08.30u dan de klas weer te verlaten, zodat de juf of meester aan de dag kan beginnen. Het 
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komt voor dat er om 08.40u nog ouders in de klas zijn: als dat vijf dagen per week gebeurt, 
verliezen kinderen bijna een uur onderwijstijd.  
Kinderen die te laat op school zijn, krijgen een briefje en een te laat melding in ons leerling-
systeem Parnassys. Bij driemaal te laat zult u een brief thuis krijgen en wordt u uitgenodigd 
voor een gesprek op school. Daarna volgt een melding aan de Leerplichtambtenaar.  
Helpt u ons en uw kind op tijd de schooldag te starten?  
 
Hoofdluis 
Helaas zijn er in de onderbouw bij een controle kinderen aangetroffen met hoofdluis. Hoofd-
luis kan een hardnekkig probleem zijn en vooral kleuters geven elkaar tijdens het spelen de 
luisjes makkelijk door. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig. Gelukkig zijn er iedere keer 
weer ouders die willen helpen bij de controle. U kunt echter thuis ook iets doen door uw kind 
regelmatig na te kijken. Als er bij uw kind luis is geconstateerd, krijgt uw kind een brief mee 
en zullen ook de andere ouders op de hoogte worden gesteld en verzocht om thuis extra te 
controleren. Hoofdluis is niets om je voor te schamen: schone, zachte haren vinden ze het 
allerlekkerst. Wij willen u voor nu vragen om de (lange) haren van uw kind bij elkaar te bin-
den in een staart en uw kind regelmatig te controleren. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende site: 
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl 
 

Agenda 
Vrijdag 25 t/m maandag 28 maart Paasweekend: alle kinderen vrij 

Woensdag 30 maart t/m vrijdag 1 april Kamp groep 7 

Maandag 11 t/m woensdag 13 april Kamp groep 8. 

Maandag 18 t/m dinsdag 19 april 
 

Kamp groep 6 

Maandag 25 t/m vrijdag 29 april Studiedagen: leerlingen vrij (inclusief Ko-
ningsdag 27 april) 

Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei Meivakantie 

 
 
 

 
 

 
Wij wensen u heel fijne paasdagen! 

 
Team Catamaran 
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