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Nieuws uit de groepen
Het nieuwe jaar is gestart. We zitten in 2019.
De feestdagen liggen achter ons. Dit zijn altijd toch weer bijzondere
dagen. Zeker de avond van ‘Oud Jaar’ is een moment om terug te
kijken. Wat ligt achter ons? Hoe hebben we 2018 ervaren en wat
willen we zeker in 2019 blijven doen? In plaats van het uitspreken
van goede nieuwe voornemens (die soms moeilijk zijn waar te
maken) kunnen we dus ook afspreken wat we in 2019 willen
behouden en willen voortzetten.
Het nieuwe jaar gaat u en ons zeker weer veel brengen. Wat…..?
Dat zal voor ieder weer anders zijn. Het is onze wens goed te blijven
samenwerken. Samenwerken als team en samenwerken met u, de
ouders van onze leerlingen. We blijven elkaar helpen, luisteren goed
naar wat de ander bedoelt en zijn er voor elkaar als dat nodig is.
Wij blijven, binnen onze mogelijkheden, heel erg ons best doen om
ook in 2019 de kinderen te geven waar ze recht op hebben. Een
school waar zij met plezier naar toe gaan is daarbij erg belangrijk.
Wij wensen u en de kinderen alle goeds voor 2019.
Team Catharinaschool

Woensdag 30
januari studiedag!

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Groep 2
Tijdens thema winter leren de
kinderen in groep 2 de letters
‘w van winter’, de ‘ij van ijs’,
de ‘m van muts’ en de ‘j van
jas’. Als uw kind het leuk vindt
mag hij of zij spulletjes met
deze letter meenemen voor
op de letterkast. Ook bent u
deze week geïnformeerd over
onze letterkoffer.

Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

De kinderen maken de
mooiste werkjes met de lego.
Zo ook een zelfgemaakte
sneeuwpop. Knap hoor!

In groep 4B:
Sayehra
Veel plezier bij ons op school!

We hebben afscheid genomen
van Amy Smit (groep 6). Zij is
verhuisd naar Woerden

Hoera
Valerie Broere uit groep 1 heeft
een broertje gekregen.
Gefeliciteerd met Twan!
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Groep 3/4
Volgende week maandag is
juf Jessica voor het laatst in
groep 3/4. Zij vervolgt haar
stage vanaf februari in groep
6/8.
Groep 4
Met spelling leren we woorden
schrijven met aai,ooi en oei.
En woorden met een ‘d’ aan
het einde zoals hond.
Met taal leren we wat een zin
is hoe je een zin maakt. Ook
verdelen we woorden in
klankgroepen en leren we wat
pictogrammen zijn.

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Huub Mulder
Tygo Valkhoff

dan 20 kralen
3) Vanuit de buscontext in
erbij- en erafsituaties tot en
met 20 een pijlnotatie
hanteren
4) De hele uren aflezen op
een analoge klok

Volgende week donderdag is
juf Willeke voor het laatst in
groep 2. In februari vervolgt zij
haar stage in groep 4/5.
Groep 3
De kinderen zijn met Veilig
leren lezen al weer bij kern 6.
De laatste letters worden
aangeboden.
De ‘g’ van ‘geit’, de ‘ui’ van
‘uil’, de ‘au’ van ‘pauw’, de ‘f’
van ‘duif’ en de ‘ei’ van ‘ei’.
Met rekenen leren we in blok
6:
1) Tellen tot en met 20 met
huppen van 2 of 5
2) Een hoeveelheid tot en
met 20 aflezen op de
kralenketting met meer

Met rekenen leren we in blok
6:
1) Bedragen tot en met 2
euro samenstellen met
munten.
2) Op een analoge klok
tijden aflezen in hele en
halve uren en kwartieren
en tijdsduur bepalen bij
een tijdsverschil van hele
en halve uren
3) Optellingen tot en met
100 maken van het type
42+8, 41+21 en 45+19 en
12+13+14
4) Aftrekkingen tot en met 100
maken van het type 47-7,
47-21 en 42-13
Daarnaast oefenen we ook al
met 5 en 10 minuten voor het
hele en het halve uur. Blijft u
hier thuis ook mee oefenen
met uw kind?
Groep 4/5
De afgelopen 4 maanden heb
ik stage gelopen in groep 4/5
van juf Denice. Met veel
plezier en bewondering voor
deze groep ben ik die
maanden door gegaan.
Wat een leuke klas! en wat
een mooie gezellige sfeer!
Groep 5 en ik hebben vaak de
vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur met
elkaar gedaan. Dit vond ik erg
leuk en leerzaam en ik hoop

jullie ook! Volgende week is mijn laatste dag bij jullie. Ik zal jullie missen maar jullie zien mij nog
rondlopen in school want in februari start ik bij de kleuters! Bedankt voor de leuke tijd! en juf
Denice heel erg bedankt voor je feedback en flexibiliteit!
Groetjes, Pjotr
Groep 6/7
Na de kerstvakantie zijn we weer fris en fruitig begonnen. De vakantieverhalen klonken
heerlijk! 'Helaas' moeten we nu weer hard aan de slag!
Met rekenen gaat groep 6 dit blok werken aan: rekenen met een rekenmachine, getallen
afronden op tiental of honderdtal en hiermee optellen en aftrekken, contextproblemen met
keer en delen door.
Groep 7 werkt dit blok aan: kommagetallen plaatsen op een getallenlijn, breuken en
kommagetallen vergelijken, korting uitrekenen (nieuwe prijs) en uitrekenen wat de oude prijs
was, aan de hand van procenten en verhoudingstabellen.
Het huiswerk zal hier weer bij aansluiten.
Groep 6/8
De vakantie is weer voorbij en het nieuwe jaar is weer begonnen.
Ook in groep 6/8 hebben we hier deze week aandacht aan besteed. Wat heb je gedaan in
de vakantie? Hoe waren de feestdagen? En wat is jouw wens of voornemen voor 2019?
De kinderen hebben deze wens of goede voornemens op een vuurpijl gezet. En zo knallen wij
met groep 6/8 het nieuwe jaar in!

Nieuws uit de MR
Op het moment bestaat de MR van de St. Catharina uit 2 ouders van onze school en 2
leerkrachten. Eén van deze ouders zal aan het einde van dit jaar stoppen. Wij vinden het
belangrijk alvast op zoek te gaan naar een betrokken ouder, die eventueel dit jaar vast kan
meelopen en zo kan kijken welke taken bij de MR horen.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we
de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het
team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of
de directie moet nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat
moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven;
- die waarvoor instemming van de MR vereist is;
- die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op? Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is
vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en
de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid, inclusief de hobbels
die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit
terrein toe.
We vergaderen ongeveer 8x per jaar, wat neerkomt op ongeveer elke maand 1 avond. Nu
staan de vergaderingen op de dinsdag of donderdag van ongeveer 19.30 uur tot 21.30 uur.
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Heeft u interesse om lid te worden van onze MR? Dan kunt u voor 1 februari 2019 een email
sturen naar linda.vanden.ijssel@degroeiling.nl (voorzitter MR). Bij meerdere aanmeldingen
zullen we een verkiezing houden. Wij horen graag van u!

De griepgolf
Het nieuwe jaar is net gestart en Nederland wordt lastig gevallen door de griep. Dat
betekent dat scholen te maken kunnen krijgen met zieke leerkrachten. Leerkrachten die dan
vervangen moeten worden. Daar ligt een groot probleem. Ongetwijfeld is u bekend dat het
tekort aan leerkrachten ernstige vormen aanneemt. Dat geldt ook voor onze regio, dus ook
voor onze school.
In voorkomende gevallen doen wij er van alles aan om de vervanging te regelen. In eerste
instantie regionaal via het RTC, een regionaal coördinatiecentrum. Lukt dit niet dan mogelijk
met hulp van stagiaires en extra inzet van leerkrachten. Maar ook deze opties bieden soms
geen uitkomst. We staan dan met de rug tegen de muur. We zijn dan genoodzaakt kinderen
naar huis te sturen of niet op school te laten komen. Uiteraard gaat dat niet zonder dat u als
ouder daarvan op de hoogte gesteld wordt. De kinderen waarvan de ouders geen opvang
kunnen regelen, worden op school verdeeld over de overige groepen.
Gelukkig is het ziekteverzuim op de Catharina heel erg laag. We hopen dan ook dat we niet
voor een dergelijke vervelende situatie komen te staan. In voorkomende gevallen gaan we
uit van uw begrip. Straks, met de lente in zicht zullen we zeker verlost zijn van dit probleem.

ICT-spullen
Binnenkort worden op onze school voor de groepen 6 t/m 8 chromebooks in gebruik
genomen. Dat betekent ook dat we diverse afgeschreven ICT-spullen over hebben : 6
beeldschermen en diverse toetsenborden. Kunt u een beeldscherm en/of een toetsenbord
gebruiken, dan kunt u deze de komende week op school gratis komen ophalen.

Plusklas
De kinderen van de plusklas hebben een aantal weken gewerkt aan het project 'Expeditie
Moendoes'.
Op vrijdag 14 december hebben is dit project afgerond. Op deze dag kwamen er ouders,
opa's, oma's en andere genodigden kijken. De kinderen hebben een presentatie gegeven
aan de hand van een zelfgemaakte PowerPoint. Ook hebben ze hun meegenomen in de
wereld van de Moendianen door bronnen te bestuderen en door middel van de bronnen
antwoorden te geven op bepaalde vragen.

Jarig!
11 januari
13 januari
13 januari
14 januari

Lars de Jong
Luuk Straub
Lizanne Walraven
Pieter Steenkamer

Van harte gefeliciteerd!
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groep 3
groep 3
groep 5
groep 5

