Nieuwsbrief 419
RKBS St. Catharina

Haastrecht

21 februari 2019
o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de groepen, Koningsspelen

Activiteiten
en data
Vrijdag 22 februari:
Alle kinderen ’s middags vrij
Maandag 25 februari t/m
vrijdag 1 maart:
Voorjaarsvakantie
Maandag 4 maart:
Carnavalsviering,
9.00 uur St Catharina got
talent, ’s middags alle
kinderen vrij
Maandag 4 t/m vrijdag 8
maart:
Ontwikkelingsgesprekken
groep 1 t/m 7
Dinsdag 5 maart:
Circusgym groep 1 en 2
Groep 1 van 8.50 uur tot
9.20 uur en groep 2 van 9.20
uur tot 10.00 uur.
Ouders mogen komen
kijken
Donderdag 7 maart:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Groep 1
In groep 1 is het thema 'circus' inmiddels in volle gang. De kinderen
hebben al veel voorstellingen gegeven in de circustent in de
poppenhoek. Aan de kassa worden de tickets gekocht en deze
worden bij de ingang van de circustent afgestempeld om toegang
te krijgen tot de voorstelling.
Er wordt dus goed geoefend hoe dat gaat bij een echte
circusvoorstelling. Ook tijdens het gymmen in de grote gymzaal
wordt er geoefend om een echte circusartiest te worden.
De kinderen zullen in de laatste week van dit thema (4 t/m 8
maart) een circusvoorstelling gaan geven tijdens de gymles, maar
voordat het zover is oefenen we daar eerst nog eventjes voor
verder.

Morgen,vrijdag 22
februari en
maandag 4 maart:
alle kinderen ’s
middags vrij!

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

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Faye van der Burg
Veel plezier bij ons op school!

Deze week hebben de
kinderen weer een nieuwe
letter geleerd: de t van taart.
Hierbij passen veel
circuswoorden zoals: tijger,
temmen, trapeze, trampoline,
turnen en tent. De kinderen
mogen spulletjes meebrengen
met de t voor op de
lettertafel.
De oplossing voor de tasjes,
trommels en bekers werkt
gelukkig. De kinderen kunnen
de eigen spullen nu weer
gemakkelijk vinden en
pakken. Dit werkt stukken
beter. Wel willen we u vragen
er goed op toe te blijven zien
dat de tasjes netjes onder de
kapstok staan en niet in de
gang slingeren.
Ook zien we dat er na onze
oproep al kinderen serieus aan
het oefenen zijn met veters
strikken. Helemaal super, ga zo
door!
Groep 2
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Thema circus is in volle gang.
De kinderen geven
voorstellingen in de
poppenhoek en oefenen met
circusgym bij juf Liane. In
groep 2 maken wij
circusballonnen. Hiervoor
gebruiken wij ecoline en een
rietje en dan BLAZEN. De
kinderen vinden het erg leuk,
ook als er een (klein) spettertje
ecoline in het gezicht komt.
Maar de volgende dag
komen de kinderen weer

schoongepoetst in de klas;)

Op dinsdag 5 maart kunnen
de ouders van groep 1 en 2
kijken bij de circusgym. Voor
groep 1 is dat van 8.50 uur tot
9.20 uur en bij groep 2 is dit
van 9.20 uur tot 10.00 uur.

Op maandag 4 maart
(carnavalsviering) spelen wij
spelletjes op school. Heeft u
een gezelschapsspel dan kunt
u dit, voorzien van naam,
meegeven aan uw kind.
Groep 3
Binnenkort beginnen de
kinderen met de boekjes van
Humpie Dumpie. Dit is een
methode voor begrijpend
lezen. In deze boekjes staan
korte verhaaltjes met vragen
over de tekst.

Met rekenen zijn we
begonnen met blok 8. We
leren:
• de splitsingen van 10 en
aangeven hoeveel erbij moet
om 10 te maken.
• getallen tot en met 20
splitsen.
• erbij- en eraf situaties tot en
met 20 genoteerd in een
pijlnotatie uitrekenen.
• een situatie vertalen naar
een rekenopgave met
hoeveelheden tot en met 20.

De splitsingen van 10 automatiseren we door middel van de 10-rap. Heeft u het al gehoord?
10-rap
ik ken een liedje en dat is heel leuk
de 10-rap
ik ken een liedje en dat gaat zo
de 10-rap
1 en 9
2 en 8
wie had dat toch gedacht
3 en 7
4 en 6
dat is toch een wijze les
5 en 5
6 en 4
we hebben allemaal veel plezier
7 en 3
8 en 2
wie doen er allemaal met ons mee
9 en 1
10 en 0
en daar gaan we weer met luid gebrul
Groep 4
Met rekenen zijn we begonnen met blok 8. We leren:
• alle typen optellingen maken tot en met 100.
• alle typen aftrekkingen maken tot en met 100.
• een verhoudingstabel invullen.
• een datum bepalen aan de hand van een kalender (binnen een maand).
Ook zijn we begonnen met de tafel van 4. Wilt u deze thuis ook oefenen?
Met spelling leren we hoe je woorden met eeuw, ieuw en uw moet schrijven.
Groep 3/4
Tijdens de gymles hebben de kinderen acrobatiek gedaan!
Omdat het bijna Carnaval is hebben de kinderen een Carnavalshoed geknutseld. De
resultaten mogen er zijn!

Groep 4/5
Even voorstellen:
Hallo allemaal!
Ik ben Willeke en ik ben tweedejaars ALPO-student. Ik studeer PABO en
Onderwijswetenschappen in Utrecht en ik loop al sinds begin dit jaar stage op de
Catharinaschool. Afgelopen half jaar ben ik in groep 2 geweest; daar heb ik een hele leuke
tijd gehad. Vanaf begin februari mag ik in groep 4-5 stagelopen. Ik heb er heel veel zin in om
me in te zetten in de groep, samen nieuwe dingen te leren en mezelf te ontwikkelen.
Hartelijke groet, Willeke
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Groep 6/8
Groep 6/8 rond voor de voorjaarsvakantie het thema voor muziek af. Dit blok zijn de kinderen
bezig geweest met het thema: rap.

De kinderen hebben geleerd waar rap vandaan komt, hoe je een goede beat kan maken
en hoe (moeilijk) het is een eigen protestrap te schrijven.
Ieder groepje heeft een eigen onderwerp uitgekozen. Zo gaat er bijvoorbeeld een protestrap
over zinloos geweld en pesten. Deze week voeren de kinderen hun protestrap op met hun
groepje voor de klas. Na de vakantie gaan de kinderen aan de slag met het thema:
wereldmuziek.

Zoals u heeft gemerkt wordt het de komende dag heerlijk weer ten opzichten van een paar
weken geleden. We merken vooral in de bovenbouwgroepen dat dit uitnodigt tot het
uitdoen van de jassen. We verzoeken de kinderen echter hun jas aan of open te houden,
mits wij aangeven dat de jassen uit mogen. We zouden het erg prettig vinden als u dit thuis
ook met uw kind bespreekt.

Voetbalclinic groep 7-8
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een voetbalclinic gehad. Zoals te
lezen was in de nieuwsbrief is deze gegeven door 5 heren van de opleiding sport marketing.
Dit stond in het teken van het goede doel Right to Play. Namens de heren wil ik iedereen
bedanken voor de bijdrage voor dit goede doel! Ze hebben met elkaar een mooi bedrag
opgehaald.
De leerlingen vonden het erg leuk en gingen fanatiek aan de slag! Een goede training voor
het aankomende schoolvoetbal.

Koningsspelen
Dit jaar zal de Koningsspelen in een ander jasje gestoken worden. We gaan een
sponsoractiviteit doen. De groepen 1 t/m 4 gaan geld ophalen voor het goede doel KIKA. De
groepen 5 t/m 8 doen dit voor Fonds Gehandicaptensport. Hierover ontvangt u later
informatie.
Op deze dag zouden we graag voor de leerlingen een stormbaan willen neerzetten. Hiervoor
zijn we op zoek naar sponsoren die een deel van de stormbaan willen sponsoren. Wilt u ons
helpen? Heel fijn! Laat dit even weten via: liane.duran@degroeiling.nl. Ik wil u vragen om
hierbij gelijk te vermelden om wat voor bedrag het gaat.
Namens alle kinderen van de 3 scholen alvast heel erg bedankt!

Flessenaktie
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Via juf Jeannette Boere zijn wij in contact gekomen met twee van haar vrienden die dit jaar
meefietsen met d'Alpe d'HuZes.
Alpe d'HuZes is een actie ten behoeve van de KWF kankerbestrijding.
Alpe d'HuZes wordt in juni georganiseerd en wij willen als school nu al een steentje bijdragen
om zoveel mogelijk geld voor het KWF op te halen.
Na de voorjaarsvakantie, op 5 maart, starten we een plastic flessenactie. Kinderen nemen
zoveel mogelijk plastic flessen mee naar school. De flessen worden door ons ingeleverd en de

opbrengst overhandigen wij aan het KWF.
In de bijlage van deze nieuwsbrief een nadere uitleg over flessenactie.

Lerarentekort en zij-instroom
In het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Gouda, Zoetermeer e.o.) slaan de schoolbesturen
van het Primair Onderwijs de handen ineen door gezamenlijk een incompany zijinstroomopleiding aan te bieden.
Als zij-instromer ga je direct voor de groep en krijg je gedurende twee jaar lang de
benodigde opleiding door de aangesloten besturen aangeboden De opleiding wordt
verzorgd in samenwerking met de Hogeschool Leiden.
Om in aanmerking te komen beschikken kandidaten in elk geval over een afgeronde
bacheloropleiding.
Wil je meer weten over de te nemen stappen kom dan naar onze informatieavond op 7
maart a.s. van 19:00 – 21:00 aan de Henry Dunantweg 30 in Alphen aan den Rijn.
Aanmelden via email: info@rtccella.nl onder vermelding van “voorlichting zij-instroom”.

Voorstellen team TSO St. Catharinaschool
Een overblijfkracht kwam met het idee om het team van de TSO eens voor te stellen in de
nieuwsbrief. Zo weten jullie als ouders wie er voor jullie kinderen klaar staan tijdens de TSO.
Mijn naam is Jeannette Boere en ik coördineer de TSO. Ook werk ik al geruime tijd bij de
St. Catharinaschool, eerst als onderwijsassistent en nu als leerlingondersteuner, waar ik een
aantal kinderen begeleid. Ik ben moeder van 3 stoere mannen (Jacco 17, Dennis 16 en Mark
13 jaar) die inmiddels de basisschool hebben verlaten. Mijn hobby’s zijn haken, breien, lezen
en wandelen.
Ik zat even terug te denken, maar ik ben al ruim 10 jaar actief bij de TSO. Eerst als
overblijfkracht, toen mijn eigen jongens nog op de St. Catharinaschool zaten, en daarna als
coördinator.
Het werken met kinderen vind ik erg leuk en je krijgt er zoveel voor terug. Mijn doel is om de
kinderen een leuke, ontspannen en gezellige tijd te bieden bij de TSO. Dat kan ik natuurlijk
niet alleen. Wij hebben een mooi team van 11 ouders die onwijs hun best doen om hetzelfde
doel te bereiken. Wie dit zijn wordt duidelijk in de komende nieuwsbrieven.
Voor vragen over de TSO kunt u mij mailen of bellen tsocatharinaschool@gmail.com
of 06-53676593.

Jarig!
25 februari
29 februari
4 maart
4 maart
6 maart

Nathan Verhoef
Lieke van Vliet
Isa Slootjes
Saar Slootjes
Luca van Spengen

Van harte gefeliciteerd!
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groep 3
groep 3
groep 1
groep 1
groep 2

