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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de groepen, Kerstfeest

Activiteiten
en data
Donderdag 20 december:
10.45 uur Kerstmusical, ’s
middags vrij en ’s avonds
Kerstdiner om 17.15 uur.
Vrijdag 21 december:
Foute Kersttruiendag.
Kerstvakantie start om 12
uur voor alle kinderen.
Maandag 24 december t/m
vrijdag 4 januari:
Kerstvakantie
Donderdag 10 januari:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Groep 1
De kinderen van groep 1 hebben een erg leuke Sinterklaastijd
achter de rug met rommelpiet, pietengym, pepernoten bakken,
werken over Sint en Piet en verschillende kringactiviteiten.
Sinterklaas kwam ook nog eens met zijn Pieten per brandweerauto
naar school. Wat was dat spannend allemaal!
Maar helaas hebben we de beste man ook weer uit moeten
zwaaien en verwelkomen we nu de Kerst.
We gaan weer een gezellige en warme tijd tegemoet.

Donderdag 20
december zijn alle
kinderen ’s
middags vrij. Om
17.15 uur Kerstdiner

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
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Welkom

Groep 2
Schrijfdans.
Maandag 10 december kreeg
de ene helft van groep 2
schrijfdans. Dit keer was het
geen gewone schrijfdansles
maar een les met
scheerschuim. D.m.v. ronden
en achten mochten de
kinderen de baard van de
kerstman maken. Het was wel
even wennen om hiermee te
schrijven, maar het was een
erg leuke opdracht. Morgen is
de andere helft van groep 2
aan de beurt.

Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Valerie Broere
Mels van Leeuwen
James Meewezen

Veel plezier bij ons op school!

Groep 3/4
Ook in groep 3/4 en in groep 2
hebben we nu een prachtig
nieuw touch screen bord. Het
beeld is scherper en het bord
is in hoogte verstelbaar. Een
haardvuur lijkt nu helemaal
net echt!

De kinderen zijn druk aan het
tekenen en knutselen over het
thema Kerst. Er zijn al mooie
tafellichtjes
gemaakt
en
placemats gekleurd voor het
Kerstbuffet
van
volgende
week.
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Groep 4/5
Groep 4/5 is op maandag 10
december begonnen met het

maken van
waxinelichthouders. De
kinderen kregen een vel
schetspapier en moesten deze
nat maken met water. Daarna
lieten ze er druppels ecoline
op vallen. Als de vellen droog
zijn, dan doen we er slaolie
overheen. Als de vellen dan
weer droog zijn, kunnen we ze
knippen en vouwen.

Kerstmusical
Britt en Veerle uit groep 5
hebben een rol in de
Kerstmusical. Britt speelt Maria
en Veerle speelt een soldaat.
Ze vinden het heel erg leuk om
te oefenen, omdat je met
kinderen uit verschillende
groepen bent. Als de kinderen
gaan oefenen, dan oefenen
ze de teksten en de liedjes.
Wij vinden het erg leuk als u
op donderdag 20 december
om 10.45 uur komt kijken naar
onze musical. Graag tot dan!

Hulp gevraagd
De school is weer mooi versierd. Bedankt voor het helpen!
Wie komt ons vrijdag 21 december om 8.30 uur helpen met het opruimen van de
kerstspullen? De hulp is welkom in de groepen 1 t/m 5.

Groep 6/8
De Sint is net het land uit en groep 6/8 is alweer hard aan het werk om de klas in kerstsfeer om
te toveren. Wat een pret! Sinds deze week verzorgen de kinderen, alleen of in een tweetal,
de dagopening door middel van een leuke kerstactiviteit. Niet alleen heel leuk en gezellig,
maar ook een goede presentatie oefening.

Website
Op onze website staan regelmatig leuke stukjes over activiteiten in de verschillende groepen.
U kunt deze stukjes, inclusief foto's, vinden op www.catharina-school.nl onder het kopje
'nieuws'.

Pietengym
4 dec was voor de groepen 1 t/m 5 een speciale ochtend. Ze gingen allemaal oefenen voor
een echt pietendiploma. De gymzaal stond helemaal vol met klim en klautermateriaal
inclusief oefencadeautjes. Juf Liäne had van Sinterklaas de vraag gekregen of de kinderen
hulppiet wilde worden. Ze zagen er allemaal prachtig uit in een pieten- of sinterklaaspak en
gingen gelijk aan de slag met het oefenen van alle moeilijke onderdelen. Over het dak
lopen, schoentjes vullen, door de schoorsteen kruipen en pakjes gooien. Ze kregen zelfs nog
bezoek van 2 echte Pieten. Deze Pieten hadden het erg naar hun zin met de kinderen en ze
vonden dat ze allemaal talent hadden. Alle kinderen mogen hulppiet worden bij Sinterklaas!
Het was een erg gezellig ochtend!
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Kerstviering
Donderdag 20 december is het alweer zover, dan vieren we Kerst op de Catharinaschool.
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een Kerstviering/musical onder
schooltijd hebben en dat het Kerstdiner in de avond zal plaatsvinden. De kinderen zijn dan 's
middags vrij.

Bij deze de exacte tijden voor die dag en avond:
10.45 - 11.45 uur kerstviering/musical in de aula. U bent van harte welkom om te komen kijken
17.00 uur de deuren van school zijn geopend, de gerechten mogen worden klaargezet in de
klas.
17.15 - 18.15 uur Kerstdiner in de groepen.
18.15 - 19.15 uur Borrel in de aula, ook hierbij bent u als ouder van harte welkom.
De kinderen mogen zoals gebruikelijk op vrijdag 14 december een kerstgerechtenkaartje uit
de boom in de klas halen, hierop staat welk gerecht en hoeveel stuks u met uw kind mee
kunt brengen naar school.
Wij hopen op een gezellige dag en avond 20 december!
Op vrijdag 21 december hebben wij een foute kersttruien dag. Op deze dag mogen de
kinderen in een foute kersttrui of onesie naar school komen.
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Jarig!
15 december
16 december
16 december
18 december
24 december
31 december
6 januari
7 januari
8 januari
8 januari
10 januari

Tijn Rond
Sanna Arts
Eline Honings
Luuk van Zwienen
Lisa Achterberg
Fleur Oskam
Fiene Dikhooff
Tijmen Wiggelinkhuizen
Esmee de Jong
Sarah de Jong
Niek Eek

groep 4B
groep 2
groep 4B
groep 4B
groep 7
groep 8
groep 2
groep 2
groep 1
groep 1
groep 2

Van harte gefeliciteerd!

Het team van de St. Catharinaschool wenst u
fijne feestdagen en alle goeds voor 2019
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