
 
Nieuwsbrief 12 juni 2018 

BS De Catamaran, Bentinckstraat 78, 1051 GN Amsterdam. info.catamaran@amosonderwijs.nl  020-6840200 
Dependance: Fagelstraat 85, 1052 GA Amsterdam 020-8915220 

 
 

Nieuwsbrief 12 juni 2018 
 
Agenda 

Vakanties 

Zomervakantie 21-07 t/m 31-08-2018 

 

Losse vrije dagen 

Studiedagen  maandag en dinsdag  
25 en 26-06-2018 

Studiedagen donderdag en vrijdag  
19 en 20-07-2018 

 

Belangrijke data 

17 juli 2018 musical groep 8 

18 juli 2018 eindfeest 

 

Nieuws van de MR 
In de MR hebben inmiddels twee nieuwe 
ouders zitting genomen, heel fijn! Zij stel-
len zich hieronder aan u voor:  
Niels van Manen 
Ik ben getrouwd met Vidhi en samen heb-
ben we twee kinderen: Kayan zit in groep 
1/2e bij meester Niels en Ayla start bin-
nenkort bij de voorschool, ook aan de Fa-
gelstraat. Ik ben universitair docent aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam en het 
Amsterdam University College. Als coördi-
nator van een Master opleiding aan de VU 
(in Geographical Information Science red.) 
weet ik hoe waardevol het onafhankelijke 
advies van medezeggenschapsorganen 
is. Ik kijk ernaar uit om als een van de ou-
dervertegenwoordiger deel te nemen aan 
de MR. 
Stephanie Gross 
Ik ben Stephanie en ik heb een dochter in 
groep 1/2 D op de Fagelstraat. Ik werk als 
projectadviseur voor o.a. voorschoolse 
educatie en onderwijsachterstandenbeleid 
bij Sociaal Werk Nederland. Volgens mij 

hebben ouders een belangrijke rol in het 
samen met leerkrachten vormgeven van 
wat er op school gebeurt, en is dat boven-
dien ook erg leuk om te doen. Voor mij is 
dit een rol binnen de MR omdat ik het in-
houdelijk interessant vind en omdat dit het 
gremium is waar ouder- en schoolperspec-
tief samenkomen. Er is veel betrokkenheid 
en enthousiasme bij ouders en ik zou 
graag willen helpen dat dit beter benut 
wordt om ouderparticipatie een boost te 
geven.  
 
Jaarkalender volgend schooljaar 
Inmiddels zijn de vakanties en studiedagen 
voor het komende schooljaar bekend. 
Hieronder alvast een overzicht van de da-
gen en weken waarop de kinderen vrij zijn. 
De kalender volgt.  
Jaaroverzicht 2018-2019 

Vakanties 

Herfstvakantie 20-10 t/m 28-10-2018 

Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019 

Voorjaarsvakantie 16-02 t/m 24-02-2019 

Meivakantie 23-04 t/m 05-05-2019 

Zomervakantie 13-07 t/m 25-08-2018 

 

Losse vrije dagen 

Studiedag vrijdag 19-10-2018 (voor de herfst-
vakantie) 

Studiedag donderdag 31-01-2019 en vrijdag 
01-02-2019 

Goede Vrijdag 19-04-2019 (voor de meivakan-
tie 

Tweede Paasdag 22-04-2019 (valt in de mei-
vakantie) 

Hemelvaart 30 en 31-05-2019 

Pinksterweek 10 t/m 14-06-2019 

Studiemiddag vrijdag 12 juli 2019 vanaf 
11.45u 

Aanvullend hierop: met ingang van school-
jaar 2018-2019 gaan de kinderen op 
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maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tot 15.00u naar school in plaats van tot 
15.15u. Hierover heeft u al eerder via de 
mail bericht ontvangen.  
 
Avondvierdaagse 
Van 2 t/m 5 juli lopen we weer met een 
lange sliert Catamarankinderen mee met 
de Avondvierdaagse. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Gelukkig hebben we 
weer vijf ouders bereid gevonden om mee 
te helpen organiseren. Het grootste deel 
van de kinderen is al ingeschreven; er is 
tijd tot donderdagochtend om nagekomen 
inschrijvingen te verwerken.  

 
 
Het is bijna zover...  
De AVONDVIERDAAGSE WESTERPARK 
waar onze kinderen zich enorm op ver-
heugen. Voor ouders en verzorgenden is 
het een ander verhaal: Vier aaneengeslo-
ten dagen: werken, kinderen ophalen van 
school of de opvang en de avondmaaltijd 
bereiden en serveren is een enorme 
stressfactor voor veel ouders. Pizza's, friet 
en fast-foodproducten staan dikwijls op 
het gezinsmenu tijdens de avondvierdaag-
se.  

De Oplossing!    
Een gezonde, vegetarisch maaltijd. Vers 
bereid door enthousiaste moeders en ge-
passioneerde Food-Freaks uit Amsterdam. 
Kom naar het Westerpark en laat je door 
ons verwennen met een gezonde en sma-
kelijke hap. Geen haast en stress maar 
gezelligheid en in een ontspannen sfeer. 
Lekker, gezond en vers bereid vegetarisch 
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 Wester-
park. Reserveer jouw maaltijd op 

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/av
ond4maal/ 
Meer info op https://www.avond4maal.nl 
(Maandag 2 juli t/m Donderdag 5 juli 
2018) 
https://a4dw.nl 
 
Leerlingenraad 
Verslag van de laatste werkvergadering 
van de leerlingenraad: op expeditie naar 
de Fagelstraat. 
 
Woensdag 23 mei ging de leerlingenraad 
van de Catamaran naar de Fagelstraat. 
We gingen met groep 3, 4, 5, 7 en 8.  We 
gingen naar de Fagelstraat om te kijken 
naar hun ‘’lege’’ schoolplein. Maar eerst 
kregen we een rondleiding van Nathan en 
Alek, twee leerlingen van de Fagelstraat.  
Daarna we kregen we een plattegrond en 
tekenden daar een nieuw schoolplein op.  
We mochten vrij rond lopen om te kijken 
hoe het was. Het schoolplein was vrij leeg, 
wel stonden er veel bomen en een duikel-
rek. Het was een best groot schoolplein. Er 
wordt gekeken wat er mogelijk en haal-
baar is voor op het schoolplein. Er werd 
veel nieuws bedacht voor op het school-
plein zoals: een glijbaan, een wipwap, 
klimrek, speelhuisje, voetbalveldje, 
schommels, een trampoline en stoepkrijt. 
Verder hebben we er allemaal heel erg van 
genoten. 
Eva en Tinker 
De volgende vergadering van de leerlin-
genraad is gepland op woensdag 20 juni.  
 
Nieuws uit de groepen 
Vanwege de nieuwe wet op de AVG zijn 
we terughoudend met het plaatsen van 
foto’s waarop kinderen herkenbaar in 
beeld zijn. Dat betekent helaas weinig tot 
geen foto’s. 
 
Groep 8 op kamp naar Texel 
Tinker en Eva hebben een verslag ge-
schreven.  
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Dag een 
We vertrokken met de bus naar Den Hel-
der. Dat was al heel gezellig. Het was een 
uurtje rijden van hier naar daar. Toen we 
daar waren gingen we met de boot naar 
Texel. Op de boot mocht je de meeuwen 
voeren, dat deden wij maar er kwamen 
heel veel meeuwen. Toen we er waren 
gingen we fietsen huren. Daar moesten we 
even op wachten. Onze bagage werd apart 
gebracht naar het kamphuis met een bus-
je. Toen we eenmaal aangekomen waren 
mochten de meisjes als eerste naar bin-
nen, en daarna de jongens met hun baga-
ge. Het waren best kleine kamers, maar 
wel groot genoeg. Al vrij snel gingen we 
naar de eerste activiteit, dat was garnalen 
vissen op een boot. Eerst gingen we een 
stukje varen. Toen we midden op de Wad-
denzee waren stopten we en gooiden ze de 
netten los. Een kwartier later gingen de 
netten er weer uit en werd de vangst in 
bakken gegooid. Die mochten we bekijken 
terwijl een man er over vertelde. Daarna 
mochten we garnalen proeven die ze op de 
boot hadden gekookt. De overige vissen 
mochten we teruggooien. Gelijk daarna 
gingen we door naar de Aldi om bood-
schappen te doen, dit deden we in groep-
jes .Terug bij het kamp mochten we spelen 
en al vrij snel daarna gingen we eten. La-
ter die nacht was het nachtspel. We wer-
den gesplitst in groepjes en moesten ge-
blinddoekt in het donker naar buiten.  En 
Arjen  en Edwin (de begeleiders die mee 
waren)  hadden een touw gespannen door 
de tuin en je moest met je groepje het 
touw volgen en het einde zien te bereiken. 
Dit was heel leuk en spannend. Daarna 
deden we nog een potje blikje trap in het 
donker met zaklampen.  Toen was het tijd 
om naar bed te gaan. 
Dag twee 
We stonden op om 08:00 en mochten vrij 
spelen. Toen de tafels waren gedekt kon-
den we ontbijten. Daarna mochten we 
weer vrij spelen.  Daarna gingen we naar 

Den Burg om het paperclip spel te doen. 
We werden in groepjes verdeeld  en we 
moesten een paperclip zien te ruilen voor 
iets waardevollers. Toen gingen we naar 
het zwembad en hebben we lang ge-
zwommen. Toen we weer terug waren bij 
het kamphuis mochten we oefenen voor 
de bonte avond. Toen was het eenmaal  
zover, de laatste bonte avond van groep 8 
de Catamaran 2018. Het was heel leuk en 
we hadden veel acts. Na de leuke en gezel-
lige bonte avond hadden we een disco, dit 
was ook heel leuk en we hebben vooral 
heel veel gelimbodanst. Toen gingen een 
paar kinderen  naar bed. En als verrassing 
ging 3 kwart van de klas met een zingende 
polonaise door de slapende kamers. Daar-
na sliep vrijwel iedereen.  
Dag drie 
Groep 8 werd langzaam wakker van een 
wilde nacht. Maar het was tijd om te 
shoppen! We gingen naar Den Burg om 
leuke souvenirtjes te kopen. Iedereen had 
tien euro bij zich om leuke dingetjes te 
kopen. Daarna was het tijd om naar de 
boot te gaan, de fietsen terug te brengen  
en op de boot te stappen. Toen we weer 
terug waren in Den Helder. Gingen we met 
de bus en waren we binnen no-time terug 
in Amsterdam. We werden hartelijk ver-
welkomd door onze lieve ouders. We von-
den het heel leuk en jammer dat dit ons 
laatste kamp was. Thanks voor dit leuke 
kamp! 
 
Kamp groep 7 
Verslag van Zelda: 
“In groep 7 gingen we drie dagen op kamp 
naar Winterswijk. Ik vin het tot nu toe het 
leukste kamp. We hadden een hele boer-
derij voor onszelf. Toen we aankwamen 
zetten we onze tassen neer en gingen we 
buiten spelen. Als avondeten hadden we 
pizza die zelf konden beleggen.  
De volgende dag werden we wakker, gin-
gen we ontbijten en broodjes smeren om 
mee te nemen naar het zwembad. Even als 
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later, als iedereen zijn tas had ingepakt, 
stapten we in de huifkar en bracht de boer 
ons naar het zwembad. Toen iedereen 
klaar was aten we nog een ijsje en wacht-
ten op de boer met de huifkar.  
Eenmaal aangekomen bij het kamp maak-
te iedereen zich klaar voor de bonte 
avond. Iedereen had iets leuks bedacht. Na 
de bonte avond maakte iedereen zich klaar 
voor de disco, het thema was: “fout” . Er 
waren supergoede kostuums. Uiteindelijk 
ging iedereen slapen.  
De volgende dag maakt we weer broodjes 
na het ontbijt, want we gingen naar het 
verzetsmuseum. Het verzetsmuseum vond 
ik superinteressant en ik heb er veel van 
geleerd. Daarna stapten we weer in de 
huifkar en gingen we naar de bus.” 
 
Kunst- en cultuurmaand juni 
Bericht van onze vakleerkracht Beeldende 
Vorming, juf Noor: 
Speerpunt van Kunst & Cultuur op de Ca-
tamaran is dit jaar beeldende vorming.  Na 
de meivakantie is het thema ‘De Hollandse 
Meesters’ van start gegaan. 
Schoolbreed gaan de kinderen zich de ko-
mende weken verdiepen in dit thema: er 
wordt vol enthousiasme gekeken, geluis-
terd, getekend en geschilderd n.a.v. ‘De 
Hollandse Meesters’. 

 In de klas worden de lessen beeldende 
vorming ‘Hollandse Meesters in de 
Gouden Eeuw ’ gegeven door gastdo-
cente Betteke Akkerman. In de boven-
bouw is Melchior d’Hondecouter be-
handeld en hebben de kinderen - 
n.a.v. het geziene werk - met krijt en 
bister gewerkt. 

 Project ‘Portretten clair-obscur’  
(‘Rembrandt’) door juf Noor 

 Project ‘Holland licht, lucht en zee’ en 
‘Zeeschepen in de Gouden Eeuw’  is 
een samenwerkingsproject van Bette-
ke & Noor  

 Andere Hollandse kunstenaars zoals 
Van Gogh, Escher en Mondriaan wor-

den door de groepsleerkrachten in de 
klas behandeld. De leerlingen maken 
werkstukjes en deze vormen tezamen 
een prachtige kunstuiting. 

 

 
In groep 7 was de taalopdracht: maak een 
wervende tekst. Hierboven de ‘reclame’ 
van Samme voor de 
d’Hondecoutertentoonstelling.  
 

 
 
Er wordt druk gewerkt aan de tentoonstel-
ling! We houden u op de hoogte.  
 
Team Catamaran 
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