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Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
De kinderen in groep 1 zijn druk bezig met leren over de winter. Het
verhaal van 'kikker in de kou' hebben we gelezen, besproken, op
het bord bekeken en uitgespeeld met de verteltafel over kikker.
Ook hebben de kinderen verteld over de woordkaarten van de
winter, deze woorden komen dagelijks terug in het taalaanbod in
de klas en hangen inmiddels aan de wand, evenals de werkjes van
de kinderen.
Ook willen wij u vragen om lege melk, vla of yoghurt pakken schoon
te spoelen en mee te geven naar school, deze sparen we dan op
voor een activiteit bij de talentenmiddag

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

Woensdag 30
januari studiedag!

eierdoos per kind nodig. Wilt u
uw kind een eierdoos
(voorzien van naam)
meegeven naar school?

Groep 2
De kinderen van groep 2
hebben gemeten met
verschillende maten. Zij
mochten in tweetallen
verschillende dingen opmeten
in de klas. De maten werden
ingevuld op een heus
‘werkformulier.’ Zo hebben ze
gekeken wat de lengte is van
de tafel d.m.v. meten met de
handen. Ook is de breedte
van de deur opgemeten met
een liniaal maar ook met de
handen. De spreuk van de
dag is ‘meten = weten.’

Even voorstellen
Mijn naam is Robin Julia Dool
en ik ben negentien jaar
oud. Ik ben bezig aan mijn
derde jaar aan de PABO in
Utrecht. Vanaf 4 februari ben
ik iedere maandag en
dinsdag te vinden in groep 2,
waar ik voor het aankomende
half jaar stage kom lopen.

Groep 3
Met rekenen leren we in blok
7:
• bedragen t/m 20 euro
samenstellen met munten van
1 en 2 euro en biljetten van 5
en 10 euro.
• ruimtelijke figuren herkennen
in afbeeldingen met
bovenaanzichten en
zijaanzichten.
• hoeveelheden tot en met 30
aangeven en noteren.
• hoog- en laagstandpunten
interpreteren.

Stagiaires
In het tweede semester gaan de
meeste van onze studenten in een
andere bouw / groep stage lopen.
De verdeling is vanaf maandag 4
februari als volgt.
Groep 1: Pjotr
Groep 2: Robin
Groep 3/4: Jiska
Groep 4/5: Niels en Willeke
Groep 6/8: Jessica
Niels en Jiska volgen de opleiding
voor onderwijsassistent. De overige
studenten de opleiding voor
groepsleerkracht.

Groep 3 werkt ook op de tablet.
En wat krijg je dan als je woordjes
schrijft met de ‘ei’?
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De muzieklessen tussen de
kerst- en voorjaarsvakantie
gaan over hard en zacht.
Hierbij wordt ook gebruik
gemaakt van instrumenten.
De instrumenten die wij in de
klas hebben gebruikt zijn
ritmestokjes. Het verschil tussen
hard en zacht kennen de
kinderen goed en ook het
spelen met instrumenten ging
erg goed!

Tijdens het thema circus, start
7 februari, hebben wij een

Groep 3/4/5
Met muziek zijn we aan de
slag gegaan met grafische
notatie. We leren een muzikale
taal met strepen (lange klank)
en stippen (korte klank) en
hoge en lage klanken.
We dansen lekker mee met de
robotdans!

Groep 4
Met spelling leren we woorden schrijven met be- ge- en ver- aan het begin.
Met taal leren we dat je een woord soms beter kunt onthouden door er een tekening van te
maken. Als je een tekening van een woord maakt, denk je aan de betekenis en vergeet je
het woord niet gauw meer (bijvoorbeeld rolstoel).
Met rekenen leren we in blok 7:
• de tafels van 5 en 10.
• bedragen tot en met 100 euro samenstellen en vanaf een gegeven bedrag aanvullen met
hele
euro’s (munten en biljetten).
• kloktijden aflezen en aangeven op een analoge klok waarbij het aantal minuten een
vijfvoud is.
• een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave en deze uitrekenen op de
getallenlijn.
Groep 5
Met rekenen leert groep 5 in blok 7:
* Plus- en minsommen tot 1000 tussen streepjes uitrekenen.
*Aangeven welk getal het dichtst bij een ander getal ligt.
*Met behulp van een kalender een datum bepalen. Ze kennen de volgorde van de
maanden.
*Blokkenbouwsel bouwen en daarbij de plattegrond geven met hoogtegetallen.
Groep 4/5
Vorige week zijn de kinderen van groep 4/5 begonnen met het schrijven van hun
lievelingsrecept! Dit was vanuit de hogeschool een taalopdracht (stellen) met een ICT
publicatie. Vandaag hebben wij deze uitgewerkt en er een mooie tekening bij gemaakt. Het
resultaat is erg leuk geworden! Dit was ook mijn laatste les bij groep 4/5. Ik vond het heel
gezellig! Over 2 weken ga ik op avontuur bij groep 1!
Groetjes, Meester Pjotr
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Groep 6/7
Op donderdag 17 januari hebben de leerlingen van groep 6/7 een gastles gekregen over
uilenballen. De les begon met het vertellen wat iedereen wist van uilen. De leerlingen konden
daar best veel over vertellen. Zo kunnen uilen hun ogen niet bewegen zoals wij dat kunnen.
Daarom moeten ze hun kop meedraaien om hun prooi te zien. Vervolgens gingen de
leerlingen aan de slag met het uitpluizen van de uilenballen. Iedere leerling kreeg een stuk
van een uilenbal, een satéprikker en een tandenborstel. Door voorzichtig de uilenbal open te

pluizen kwamen er allemaal botjes tevoorschijn. Zo hebben een aantal leerlingen schedels
van muizen en andere insecten, ribben en een bekken van muizen gevonden.

Groep 6/7/8
Afgelopen maandag zijn de groepen 6, 7 en 8 voor het eerst aan de slag gegaan met de
nieuwe Chromebooks.
Op dit moment verwerken de kinderen hun reken- en Nieuwsbegrip lessen hierop. Ook zullen
we snel aan de slag gaan met tekstverwerken en het maken van presentaties.
De Chromebooks beschikken over een touchscreen en een muispad. Mocht uw kind liever
met een losse muis willen werken, dan mag hij/zij dit zelf mee naar school nemen. Dit geldt
ook voor eventuele oordopjes/koptelefoons.
De kinderen zijn reuze enthousiast en hebben er zin in om mee te werken!

Groep 8
Na 18 weken zwoegen en zweten hebben de kinderen uit groep 8 vorige week dinsdag
allemaal hun EHBO-diploma gehaald.
Het examen bestond uit twee onderdelen met praktijk en theorie opdrachten. Daarnaast
hebben de kinderen 's avonds aan hun ouders kunnen laten zien wat ze de afgelopen
weken geleerd hebben. Het was een geslaagde avond! Gefeliciteerd allemaal!
Op de volgende pagina ziet u de kinderen met hun diploma!
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De griepgolf
In de achterliggende twee weken hebben we ervaring opgedaan met de griep. Veel
kinderen waren ziek en ook juf Denice en juf Mirjam hebben het te pakken gehad. Beide
juffen zijn inmiddels weer aan het werk.
Meester René heeft naast de griep ook een longontsteking opgelopen. Hij is daarvan nu
herstellend en kan langzamerhand het werk weer oppakken.
Gelukkig hebben we de vervangingen van de juffen weten op te lossen. Soms zelfs op het
laatste moment. We hebben de betreffende ouders daarvan zo goed mogelijk op de
hoogte weten te houden. Daarbij realiseren we ons dat er soms wel veel mailtjes naar ouders
gestuurd werden. Dat moeten we voorkomen.
In voorkomende gevallen zullen en kunnen we niet altijd op tijd de juiste informatie over
invallers doorgeven. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Staking 15 maart?
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart
voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Vakbond
FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook groepen als PO in
Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.
Deze aankondiging kwam voor ons zeker ook onverwacht. Of wij als Groeiling-school aan
deze staking deelnemen is nog niet duidelijk. In het team hebben wij hier nog niet over
gesproken. Binnen De Groeiling wordt deze week meer duidelijk.
Wij zullen u volgende week nader informeren.

Jarig!
30 januari
31 januari
2 februari

Tessa van Leeuwen
Eva van der Linden
Mats den Outer

Van harte gefeliciteerd!
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groep 1
groep 8
groep 4B

