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Activiteiten
en data
Maandag 19 november:
Knutselavond Sint voor
ouders groep 1 t/m 4 vanaf
19.30 uur
Maandag 19 november:
Lootjes trekken groep 5 t/m
8
Woensdag 21 november:
Alle kinderen mogen hun
schoen zetten
Donderdag 29 november:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Groep 1 heeft de laatste werkjes van het thema herfst afgerond.
De klas hangt nu nog vol met al het herfstwerk van de kinderen,
maar deze werkjes worden snel mee naar huis gegeven of in de
trotsmappen gedaan, zodat we ons klaar kunnen gaan maken voor
de komst van Sinterklaas.
Groep 2
Tijdens het thema Sinterklaas leren de kinderen in groep 2 de letter
's' en 'p'.
Als uw kind het leuk vindt mag hij of zij spulletjes met deze letter
meenemen voor op de letterkast.

Maandag 19
november:
Knutselavond Sint

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht
Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

Hoera
Siem de Wit uit groep 1 heeft
een broertje gekregen.
Gefeliciteerd met Gijs!

Op woensdag 7 november
konden de ouders van de
kinderen van groep 1,3 en 4
een kijkje komen nemen in de
klas. De kinderen vonden het
onwijs leuk om te laten zien en
te vertellen wat ze allemaal
aan het leren zijn en wat ze
allemaal gemaakt hebben!
Groep 3
We zijn in groep 3 alweer
gestart met boekje 4 van
Veilig leren lezen.
We leren de woorden ‘huis,
weg, bos, tak en hut’ en de
letters ‘h, w, o, a en u’.
Op maandag- en
donderdagmiddag gaan de
kinderen ‘duo-lezen’ met
kinderen uit de bovenbouw.
Ze lezen om de beurt een
regel uit een zelfgekozen
boek. Erg leuk om te zien hoe
goed de kinderen al lezen en
hoe leuk ze het vinden!
Groep 3/4/5
Met muziek zijn we bezig met
de leerlijn 'Sfeer in muziek':
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De leerlingen maken
kennis met
verschillende soorten
sfeer in muziek en
herkennen dit.
De leerlingen ervaren
door te doen dat je
met dezelfde muzikale
ingrediënten
verschillende sferen
kan maken.
De leerlingen oefenen
hun ritmische
vaardigheden.
De leerlingen zingen
een nieuw lied.
De leerlingen maken
kennis met een aantal
muziekstijlen en
instrumenten uit
andere landen.

Groep 4
In groep 4 zijn we begonnen
met het oefenen van de tafel
van 2. Op internet of

bijvoorbeeld op Squla zijn
allerlei leuke oefeningen te
vinden om thuis te oefenen.
Succes!

Ook oefenen we met plus- en
minsommen tot 100. Best
moeilijk hoor! Voor kinderen
die dit moeilijk vinden zou het
fijn zijn als u thuis ook wilt
oefenen. We doen dit met
behulp van getallenlijnen.

Groep 5
Bij spelling gaan we dit thema
aan de slag met woorden met
ij (ijs), be-/ge-/ver-/-te
(bezoek/gebak/verkeer/hoogt
e) en woorden met -ig/-lijk
(jarig/vrolijk).
Bij taal gaan we dit thema
aan de slag met bevelzinnen,
uitroepteken, trappen van
vergelijking en woordkasten.
Groep 4/5
Tijdens crea zijn de kinderen
druk bezig geweest met het
maken van eekhoorns en het
tekenen van uilen met wasco

Groep 6/7
In groep 6/7 zijn de leerlingen ook dit jaar druk bezig met vermenigvuldigingen en
deelsommen. Groep 6 is in dit blok van rekenen bezig met vermenigvuldigsommen als 6 x 123
=. Door de som in stukjes te hakken komen de leerlingen tot het antwoord: 6x100= 600 |
6x20= 120 | 6x3= 18. Door deze antwoorden bij elkaar op te tellen kom je aan het antwoord
van de som en dat is 738.
Groep 7 heeft geoefend met sommen met kommagetallen. Zij kregen sommen als 5,6:10= en
0,06x100=. Twee meiden van groep 7 hebben hier een leuk dominospel van gemaakt om
mee te oefenen. Als je de blokjes op de juiste volgorde legt lees je een woord.

Groep 6/8
Vorige week hebben de leerlingen van groep 6/8 de eerste 2 thema's van taal en spelling
afgerond. Na 2 thema's volgt er altijd een parkeerweek. In deze week wordt er bijvoorbeeld
gewerkt aan onderdelen van taal/spelling die de leerlingen nog moeilijk vonden. Maar is er
ook ruimte voor extra opdrachten zoals schrijfopdrachten, woordspelletjes, etc. Deze
parkeerweek hebben de leerlingen van groep 6/8 ook een toneelstukje bedacht met de
woorden uit de woordenschatlessen. De klas moest hierbij raden om welke woorden het
ging.

Maandagmiddag stond er weer een scholenbezoek voor groep 8 op het programma.
Dit keer zijn de leerlingen naar de Goudse Waarden geweest. Ze hebben daar kennis
gemaakt met de school door middel van verschillende workshops. Zo was er een workshop
autotechniek, koken, natuur&scheikunde en gymmen. In de grote aula werden er, onder het
genot van een lekker koek en beker fris, verschillende kennismakingsspelletjes met andere
scholen gedaan. Het was een geslaagde middag! Aankomende vrijdag staat als laatste
school het Schoonhovens College op de agenda.
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Knutselavond Sint
Hoera, Sinterklaas is op weg naar Haastrecht. En natuurlijk heeft hij onze hulp weer nodig.
Daarom organiseren we voor alle ouders van groep 1 t/m 4 een knutselavond op maandag
19 november vanaf 19.30 uur. U komt toch ook helpen?

Sinterklaas
Op woensdag 5 december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan onze school.
Sinterklaas heeft laten weten dat alle kinderen op woensdag 21 november hun schoen
mogen zetten op school!
Neem daarom vanaf vrijdag 17 november een schoen, laars o.i.d mee. Natuurlijk mag daar
een tekening voor de Sint in of iets lekkers voor het paard.

Plusklas
Je bent als team wetenschappers op een nog onbekende planeet terechtgekomen. De
intelligente bewoners noemen hun planeet Moendoes.
Je gaat op onderzoek uit: hoe zit de taal in elkaar? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Wat eten
de mensen hier?
Elk groepje krijgt drie onderzoeksvragen. De antwoorden op deze vragen kunnen ze vinden
door de bronnen te onderzoeken. Als de leerlingen een antwoord gevonden hebben,
vertellen ze dat aan één van de reviewers. Klopt het antwoord? Dan leggen ze het op hun
publicatieblad en krijgen ze een nieuwe vraag mee.
Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten te verdienen door antwoorden op
onderzoeksvragen te publiceren.
De plusklas is weer begonnen! Dit keer gaat het over expeditie Moendoes, waarbij je in een
groepje vragen moet beantwoorden over Moendoes. Door te kijken naar de posters, krijg je
informatie voor het beantwoorden van de vragen. We vinden het leuk, omdat je moeilijke
vragen moet beantwoorden. Ook is het erg interessant.
Joep en Luuk (groep 8)
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Jarig!
17 november
21 november
22 november
23 november
29 november

Maud van Vliet
Koen van Zwienen
Lizzie den Uijl
Stijn den Outer
Noa Halkema

Van harte gefeliciteerd!
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groep 8
groep 7
groep 2
groep 8
groep 2

