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Nieuwsbrief  3 september  2015 
 
Beste ouders, 
We zijn alweer drie weken bezig en iedereen heeft zijn/haar draai weer gevonden, dus hoog 
tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. We waren blij verrast dat het plein 
op de Bentinckstraat dan nu toch eindelijk af is. Wat een mooi klimtoestel staat er! De kin-
deren zijn er erg blij mee. Op de Rombout Hogerbeetsstraat zijn ook wat aanpassingen ge-
weest. Er is een mooi kleuterlab ontstaan en er wordt hard gewerkt aan de afscheiding met 
de buren in het gebouw, waarbij er een eigen ingang komt voor de school. 
 

 
 

 
 
Ouderavonden 
Volgende week zijn weer de ouder-informatieavonden. Op deze avond kunt u kennismaken 
met de leerkracht van uw kind(-eren) en krijgt u informatie over wat er dit schooljaar gaat 
gebeuren in de groep. 
Voor de groepen 5, 6 en 8: dinsdag 8 sept. 
Voor de groepen 1 t/m 4 en 7: donderdag 10 sept. 
Beide avonden starten om 19:30 uur in de klas van uw kind en duren ongeveer een uur. 
We vinden het fijn als u erbij kunt zijn! 
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Even voorstellen… 

Hallo allemaal! Ik ben Maarten Hoogerwerf, 46 jaar en sinds dit schooljaar de nieuwe mees-
ter in groep 6 voor de woensdag en de vrijdag. Ik ben niet alleen nieuw voor jullie, maar het 
meester-zijn is ook nieuw voor mij! Dat klinkt gek, maar na mijn VWO en eerste studie heb ik 
sinds 1996 jaren lang heel ander werk gedaan bij verschillende bedrijven. Vaak had dat werk 
met computer programma's (software ontwikkeling) te maken. Na lang nadenken heb ik ruim 
twee jaar geleden besloten om te stoppen met dat werk en iets te gaan doen wat ik écht 
graag wil. Ik ben toen de Pabo opleiding gaan doen en net voor de zomervakantie heb ik die 
afgerond. Toen ik begin juli ook nog hoorde dat ik direct aan de slag kon op de Catamaran, 
ging ik natuurlijk heerlijk op vakantie naar Frankrijk!  
Ik heb er erg veel zin in, hoop dat we allemaal veel leren en goed kunnen samenwerken! Oh 
ja, ik woon in Amsterdam-Oost met mijn vrouw en twee dochters van 10 en 13 jaar, in een 
leuk oud huisje. Naast het werken op school houd ik van hardlopen, train ik een hockey mei-
denteam op IJburg en houd ik van koken, lezen en pianospelen.  

 
Gezocht 
De Catamaran heeft  een nieuw handenarbeidlokaal  gekregen.  Voor het maken van werk-
stukken kunnen we de volgende materialen gebruiken: 

- Een (oude, maar werkende) strijkbout 
- Lappen stof (klein of groot) 
- Wol 
- Doppen/ deksels 
- Knopen 
- Eierdozen 

 
Namens de leerlingen alvast bedankt! 
 
Noor (docent beeldende vorming) 
 
 
 

Groep 6 naar Woeste Westen 
Groep 6 is vandaag op Polderles geweest in het Woeste Westen. We hebben zelf polders 
gegraven, zijn op zoek gegaan naar schatten in het veen, en we hebben een dijk opgeme-
ten! We hebben heel veel over polders geleerd…. 
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Open Dag Muziek en Theater in de Klas 
Hou jij van muziek? Zou je een instrument willen bespelen? 
Kom dan kijken en proberen wat het beste bij je past: viool, cello, piano of gitaar? 
Wist je dat je op de Catamaran kun je na schooltijd muziekles kunt nemen?  
Kom dinsdag 8 september om 15.30-16.30 in de hal van de Catamaran Bentinck 
kennis maken met de professionele muziekdocenten van Muziek en Theater in de 
Klas: www.muziekentheaterindeklas.com. 
 
Graag tot dan, 
Florien, Carlos en Arjan 

 

                                            
 
 
 
 
Ingezonden bericht: 
Brood & Spelen verzorgt op onze school de buitenschoolse opvang (BSO).  Elke maand is er 
een nieuw programma, gericht op de verschillende leeftijdscategorieën en activiteitengebie-
den. Brood & Spelen meer dan alleen opvang door onze persoonlijke aanpak en de afwisse-
lende activiteiten op het gebied van In- & Outdoor, Sport- & Spel, Kunst- & Cultuur en Kleu-
ters. De pedagogisch medewerkers werken samen met andere professionals om een gevari-
eerd en uitdagend programma aan te bieden. Ze organiseren bijvoorbeeld beroepenweken 
met echte agenten en brandweermannen en activiteiten als theaterworkshops, judo clinics, 
streetdance, koken met kinderen, het verkennen van de natuur en nog heel veel meer avon-
tuurlijks.  
Meer informatie over openingstijdens en tarieven vindt u op de website van Brood & Spelen 
www.broodspelen.nl  
 
 

 
Agenda 
Di 8 september: Muziek en Theater Open Dag van 15:30 tot 16:30 uur 
Di 8 september: Ouderinformatieavond groep 5, 6 en 8 van 19:30 tot 20:30 uur 
Do10 september: Ouderinformatieavond groep 1 t/m 4 en 7 van 19:30 tot 20:30 uur. 
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