Nieuwsbrief 26 maart 2018
Agenda
Vakanties
Meivakantie 27-04 t/m 11-052018
Zomervakantie 21-07 t/m 31-08-2018

week voor het laatst op onze school is. Wij
zullen meester Remo missen en wensen hem
heel veel plezier op de volgende school waar
hij weer nodig zal zijn.

Staking 14 maart 2018

Losse vrije dagen
Goede Vrijdag 30-03-2018
Tweede Paasdag 02-04-2018
Tweede Pinksterdag 21-05-2018
Studiedagen maandag en dinsdag
25 en 26-06-2018
Studiedagen donderdag en vrijdag
19 en 20-07-2018
Belangrijke data
Afname Cito eindtoets groep 8 op 17, 18 en 19
april

Beste ouders,
In deze Nieuwsbrief belangrijk nieuws van de
MR: er wordt versterking gezocht voor de
oudergeleding! Voorts informatie over het
aanvragen van tussentijds verlof voor uw kind
en leuk nieuws uit de groepen.

Wij hebben als team meegelopen in de manifestatie die liep van de Stopera naar het Museumplein. Natuurlijk hopen we dat deze actie
en de overige landelijke acties minder werkdruk en vooral meer leerkrachten opleveren.
Wij willen u als ouders danken voor uw begrip
en de ondersteunende e-mails die we hebben
ontvangen.

Nieuws van de MR
Kom jij onze Medezeggenschapsraad versterken?

Veranderingen binnen ons team
Juf Marlie (groep 3/4 van de Fagelstraat) heeft
met ingang van 1 mei 2018 een nieuwe baan
op een andere school aanvaard. Op donderdag 26 april neemt zij afscheid van de kinderen en de ouders. Hierover ontvangen de
ouders nader bericht. Intussen hebben wij juf
José Wolking mogen aanstellen, zij zal juf Marlie vervangen en wordt momenteel al helemaal ingewerkt zodat zij de groep straks goed
kan overnemen.
Op de Fagelstraat is juf Stephanie gelukkig
weer helemaal aan de beterende hand. Dat
betekent dat meester Remo, die haar met veel
plezier en toewijding vervangen heeft, deze

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek
naar enthousiaste ouder(s) voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Wat doet de MR? De MR adviseert en stemt
in met voorstellen over het schoolbeleid en
ondersteunt de directie en het team waar
nodig. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor
ouders voor nieuwe ideeën en opmerkingen
over lopende zaken op school. Onderwerpen
die vorig jaar besproken zijn: binnenklimaat,
aankleding speelplein en nog veel meer. Voor
meer informatie over werkzaamheden van de
MR
zie:
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https://www.decatamaran.eu/ouders/or-enmr/
Wat moet je in huis hebben? enthousiasme,
betrokkenheid, tijd, en vooral zin en energie
om je in te zetten voor de school!
Tijdsinvestering: De MR vergadert ongeveer 4
x per jaar. Daarnaast moet je rekening houden
met een paar uurtjes voorbereiding. Voor het
werk in de MR volg je een gedegen training
van twee avonden, samen met andere MR
leden van de overkoepelende organisatie
AMOS.
Interesse? Stuur je motivatie naar:
pol.vanderlinde@etpa.nl, voor 7 april 2018.

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
schooljaar 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/onderwijsjeugd/leerplicht/

Het is alweer even geleden, de Kerstborrel op
de Bentinckstraat. Deze bijeenkomst heeft
buiten gezelligheid ook een mooi bedrag opgeleverd voor de Voedselbank. Een paar weken geleden mocht een aantal kinderen van
groep 8 een cheque overhandigen ter waarde
van maar liefst € 882,50! Daar waren de mensen van de Voedselbank heel blij mee, dus
namens hen: dank u wel!

Pasen
Woensdag 22 maart zijn er weer twee paashaasjes uit groep 7 de paasviering komen aankondigen in de groepen 1 t/m 3. We vieren
Pasen woensdag 28 maart.
In de groepen 1 t/m 5 gebeurt dit in de vorm
van een paasontbijt en in de groepen 6 t/m 8
is er een paasbrunch.
Wilt u uw kind voor die dag een bord, een
beker en bestek meegeven? Vanaf donderdag
hangt er in de groep van uw kind een intekenlijst. Hierop kunt u aangeven wat u wilt bijdragen aan het ontbijt.
Voor de locatie Bentinckstraat zijn wij nog op
zoek naar ouders die op woensdagochtend 28
maart (bij droog weer) eieren willen verstoppen in het park. Bent u enthousiast? Laat het
ons dan weten via de mail.
Met vrolijke groet,
Marlie, Patricia en Nabiha

Speelplein Fagelstraat
Een aantal maanden geleden hebben wij een
zandbak en een duikelrek besteld voor het
speelplein aan de Fagelstraat. Intussen is bekend dat deze worden geleverd in de week
van 9 april. Voor verdere aankleding van het
plein gaan we eerst in overleg met de kinderen van de Leerlingenraad, daarna komen
we met een plan. We gaan proberen er een
mooi, groen plein van te maken!

De Voedselbank
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Week van het geld

Uit de onderbouw

Groep 7 is tijdens de week van het geld op
bezoek geweest bij Deloitte op de Zuidas.
Hieronder een verslag:

In de kleutergroepen zijn wij bezig met het
thema "ziek zijn". Tijdens dit thema hebben de
kleuters onder andere gekeken naar hoe een
ziekenhuis eruit ziet, wat voor kamers er in
een ziekenhuis zijn en wat er allemaal in die
kamers gebeurt. Wij hebben ook een röntgenfoto van onze hand gemaakt en er is zelfs een
échte dokter bij ons langs geweest. Deze dokter heeft ons geleerd hoe wij naar elkaars hart
kunnen luisteren en hoe wij elkaar kunnen
verbinden. Het was erg leuk!

Fijne paasdagen gewenst!
Team Catamaran
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