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Nieuwsbrief  26 november  2015 
 
Beste ouders, 
December staat om de hoek en is altijd een feestmaand. Volgende week halen we de Sint 
binnen en kort daarna zal de school in sfeervolle kerstsfeer worden gehuld. 
Ook feestelijk is het nieuws dat een nieuwe directeur is gevonden. Stella Meijboom start op  
1 december en stelt zichzelf hieronder aan u voor. Henk Kemper zal in het kader van een 
goede overdracht gedurende de maanden december en januari nog een aantal dagen aan 
de school verbonden blijven. 
We gaan er met z’n allen een mooie tijd van maken! 
 
 

Nieuwe Directeur 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Met veel plezier stel ik mij aan u voor als de nieuwe directeur van de Catamaran.  
Acht jaar geleden zette ik de stap naar het onderwijs, na bijna 20 jaar in een ziekenhuis ge-
werkt te hebben. Ik kon gaan werken in de onderbouw van de school waar mijn beide doch-
ters op gezeten hadden, toen nog de Visser ’t Hooftschool, een Jenaplanschool in Osdorp. In 
die acht jaar heb ik met veel plezier gewerkt met ‘mijn’ kleuters, waarbij ik de zorg voor mijn 
groep mocht combineren met de zorg voor en leiding aan de onderbouw en de school. Die 
rol als bouwcoördinator gaf mij zoveel energie dat ik de opleiding tot schoolleider ben gaan 
doen, welke ik in twee jaar heb afgerond met het diploma vakbekwaam. In die periode heb ik 
op mijn huidige school de ruimte gekregen om  de taken die passen bij de functie van ad-
junct-directeur uit te voeren. Mijn uiteindelijke doel was om directeur op een basisschool te 
worden.  
Ik ben dan ook heel blij dat ik met ingang van 1 december die rol op de Catamaran ga ver-
vullen.  
 
Voor mij is verbinding tussen school, kinderen en ouders belangrijk. Dat betekent dat ik 
graag de lijnen tussen alle mensen die de school samenbrengt kort houd. De Catamaran is 
voor mij een heel nieuwe school en voor u en uw kind een vertrouwde omgeving. Ik verheug 
me erop in de loop van de tijd met u allen kennis te maken; mijn streven is mijn deur zoveel 
mogelijk open te hebben. 
 
Ik kom binnen in misschien wel de meest feestelijke periode van het jaar, waarin we Sinter-
klaas op bezoek krijgen en het kerstfeest vieren. Ik kijk ernaar uit om mij te laten meenemen 
in de tradities van de school en daarin, met hulp van het team en u als ouders, mijn plek als 
schoolleider  in te nemen. 
 
Graag tot ziens! 
Vriendelijke groet, 
Stella Meijboom 
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Bezoek Rijksinspectie 
Eens in de vier jaar bezoekt de Rijksinspectie alle scholen. Omdat er vier jaren verstreken 
zijn sinds het vorige bezoek wordt de school aanstaande maandag bezocht in het kader van 
een regulier, vierjaarlijks toezichtsarrangement. 
Sinds enige tijd zijn tijdens het schoolbezoek enkele gesprekken toegevoegd: er zal een ge-
sprek zijn met enkele ouders en met enkele leerlingen. 
We hopen de Rijksinspectie maandag te kunnen tonen dat we als school de goede dingen 
aan het doen zijn die versterkend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. 
 

 
KleuterSinfonietta: Kom we gaan spelen 
Op woensdag 11 november zijn de groepen 1 en 2 naar het Concertgebouw geweest. Ik 
mocht mee als hulpouder. 
Vanuit de Rombout liepen we 's ochtends naar de Bentinck, keurig twee aan twee. Daar 
stond een stoere grote bus klaar, op weg naar avontuur. 
Omdat de bus vol zat, fietsten een paar (begeleidende) ouders alvast vooruit. Wat zouden 
we gaan zien? K3 gaat klassiek? De Catamaranband onder leiding van Jaap van Zweden? 
We zouden er snel achter komen, want kort na onze aankomst bij het concertgebouw draai-
de de bus al de hoek om.... helemaal leeg. Leeg? 
Enige stress bij de hulpouders (stonden we bij het verkeerde concertgebouw?), maar toen de 
bus dichterbij kwam, zagen we gelukkig al de eerste plukjes haar boven de raamvensters 
uitsteken. 
Een grote bus vol kleine mensen. Bij het uitstappen de gezichten... ergens tussen 'we heb-
ben er zin in!' en 'best een beetje spannend'. De jassen gingen op de kapstok, de truien kre-
gen een sticker met naam en telefoonnummer erop en de broeken vonden de bankjes voor 
de grote ramen van het Concertgebouw. Wat een lieve kinderen, verzuchte juf Marlie. En zo 
was het. 
Een man in zwart liet ons weten dat de show ging beginnen... De kinderen kronkelden een 
trappetje af en druppelden een grote zwarte zaal in. Vijf lange rijen banken, tien grote glazen 
kroonluchters en zo'n veertig verwachtingsvolle kleuters. Het licht ging uit. De adem in. Wat 
ging er gebeuren? Zouden ze het leuk vinden? 
Een spot ging aan... de zon kwam op.... en nog geen minuut later stonden Groep 1 en 2 op 
de banken, te schreeuwen naar een slaperige man op een 
contrabas: "Waaaakker wooooorden!". Vijf minuten later... een viool speelde een paar noten 
en uit de zaal stijgt geroezemoes op. Alle kinderen zingen 
mee: "Hallooo Echooo". Gestamp met de voeten. Geklap met de handen. De kinderen kijken 
niet meer naar een voorstelling, maar zijn de voorstelling! 
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Ze zijn op school al weken bezig met muziek en deze voorstelling is het sluitstuk. De apo-
theose. De hulpouders aan de randen kijken elkaar aan, genieten zichtbaar. Sommige ou-
ders zingen mee. Ik zie ook trots. Daarna wordt nog meer mooie muziek gemaakt en worden 
nog meer liedjes samen gezongen, 'Buitenspelen' en Luister, luister (trommelen)'. Een paar 
kinderen wordt gevraagd om als partituurstatief te functioneren, en nemen hun taak zeer 
serieus. Meester Maurice is ondertussen de onzichtbare dirigent, die de kindjes begeleidt 
van de bankjes naar het toilet en terug. 
Het is me duidelijk... de muzikanten op het toneel, zes strijkers, zijn kinderen, net als onze 
kleuters in de zaal. Ze spelen met elkaar, doen wedstrijdjes, hebben ook best een keertje 
ruzie, maar gaan uiteindelijk als vriendjes uit elkaar en tevreden weer naar bed. De zon gaat 
onder. Het licht gaat aan. Kleine handjes maken een groot applaus, net als in het echt. 
En dan gaat onze muzikantjes weer netjes in een rij. Twee aan twee. Trap op. 
Jas aan. Bus in. Een plukje haar dat naswingt. 
Bij het uitstappen letten de kindjes goed op elkaar. Wat een lieve kinderen, echoot het 's 
avonds na in mijn hoofd. 
 
Groetjes, Noek. 
 

 
 
Sinterklaasviering 
Vrijdag 4 december is het weer zover: dan brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. 
De kinderen lopen met hun leerkracht onder begeleiding van de Catamaranband naar de 
Van der Palmkade, waar Sint en zijn pieten per boot aan zullen komen, naar verwachting 
rond 9:00 uur. Na de ontvangt lopen de kinderen rond 9:15 uur weer terug naar school. Sint 
zal een bezoek brengen aan de groepen 1 t/m 4, en een flitsbezoekje aan groep 5. Vervol-
gens vertrek Sint naar de Rombout Hogerbeetsstraat, waar hij om 11:00 uur aankomt en om 
11:40 uur weer uitgezwaaid wordt. In de bovenbouw zullen de kinderen met surprises het 
feest vieren. Om 11:45 uur is iedereen vrij. Wilt u alvast oefenen op de liedjes van de Cata-
maranband? U vindt ze hier: Hé Sinterklaas en  Spaanse Villa.   
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Muziek project groep 7 
    En muziekinstrumenten maken met juf Noor. 
Een paar weken geleden gingen we naar het Bimhuis (muziek gebouw aan ’t IJ). We waren 
daar een paar uurtjes en we hebben er veel muziek gehoord. We gingen er heen met de 
bus. Daarna gingen we naar een grote zaal en toen gingen we zitten. Toen kwamen de mu-
zikanten er bij en die gingen ons wat vertellen over de muziek die ze zouden spelen. Daarna 
speelden ze wat liedjes, zoals: ‘wij gaan naar de Italiaan’ en ‘zing zang zaterdag’ die we al in 
de klas geoefend hadden. De muziek instrumenten waren: een altviool, een viool, een trom-
bone, een saxofoon, een drumstel en nog een saxofoon. We hebben de volgende dag na het 
uitje ook nog een brief geschreven aan de heer Bennink die drumde. Juf Corrie was zeer 
tevreden over onze brieven die we hadden geschreven. Later kregen we BEVO van juf Noor. 
We gingen van rommel nieuwe instrumenten maken. Daarbij  hebben we geleerd dat overal 
muziek in zit. Het was een leerzame les. We hebben daar veel geleerd. We hebben er ver-
volgens een verslagje over gemaakt dat we bij de tentoonstelling hebben laten zien. Elk in-
strument was anders de één geel, de ander misvormd. Zo kon je wel heel veel verschillende 
muziek instrumenten bedenken en maken. 
 
namens groep 7 geschreven door: Melle, Rosa en Juan. 
 
 

      

 

Afsluiting project: Daar zit muziek in! 
Marieke en Brenda van Lijm-Lab hebben mooie fotocollages gemaakt van de afsluiting van 
het project. Een link naar de afsluiting op de Bentinckstraat vindt u hier, voor de Rombout 
Hogerbeetsstraat hier. 

 
Doe mee met het fantastische Catamaran-orkest! 
Speel je een instrument en wil je met andere kinderen samenspelen? 
Doe dan mee met het superleuke Catamaran-orkest! 
Kun je op woensdag van 14.15-15.15 of op donderdag van 15.15-16.15? 

Geef je dan op door te mailen naar: muziekentheater@gmail.com o.v.v. naam, leeftijd, in-
strument en hoe lang je les hebt. 

Samen maken we er een muzikaal feest van! 

Florien Hamer 
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Ouder- en Kindadviseur 

Mijn naam is Irma van Geffen. Sinds januari 2015 werken er ouder- en kindadviseurs op 
deze school en in uw wijk. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden 
en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan 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 ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken 
of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.  
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam . Daarin werken ook 
jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En 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, ben ik regelmatig op school en in de 
wijk Westerpark te vinden, wanneer u mij mailt of belt zal ik z.s.m. contact met u opnemen. Ik 
ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed 
vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen 
wordt. 
U kunt mij bereiken via :  
Irma van Geffen 
OKT-Westerpark  
Houtmankade 334 
1013 RR Amsterdam 
0621886906 
I.vangeffen@oktamsterdam.nl 
werkdagen: di t/m vrij  
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl. 
 

 
 

 
Agenda 
Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering, alle kinderen om 11:45 uur vrij 
Donderdag 17 december: Kinderen vrij om 11:45 uur. Kerstdiner van 17:30 – 18:30 uur en 
kerstmarkt aansluitend, tot 19:30 uur. 
Vrijdag 18 december: kinderen vrij om 11:45 uur. 
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2016: Kerstvakantie 
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