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Activiteiten
en data
Maandag 25 maart t/m
vrijdag 5 april:
Project Kunst door de hele
school
Donderdag 4 april:
Volgende nieuwsbrief
Vrijdag 12 april:
Koningsspelen
Woensdag 17 april:
Paasontbijt en Paasviering
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3
mei:
Paas- en meivakantie
Woensdag 8 mei:
Juffen- en meesterdag

Overlijden Rolien Hollaar
U bent inmiddels op de hoogte van het overlijden van Rolien
Hollaar. Rolien is de moeder van Tessel en Lise en echtgenote van
Emile. Een verdrietig bericht.
In de school hebben wij een gedenktafeltje ingericht. Zo kunnen
kinderen en ouders een berichtje of een mooie tekening
achterlaten. Alle tekeningen van kinderen en lieve berichtjes
worden verzameld en later aan Tessel en Lise in een gedenkmap
overhandigd.
Wij wensen de kinderen en Emile en uiteraard de hele familie erg
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Maandag 25
maart t/m vrijdag 5
april: Project Kunst

Voor wie niet kon komen kijken
bij ons circusgym, de foto’s
staan op de website

Nieuws uit de groepen

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

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Mila Bezemer
Veel plezier bij ons op school!

Groep 1
De kinderen van groep 1
hebben het thema circus
inmiddels afgerond. De
circusvoorstelling in de grote
gymzaal was een groot
succes. Alle kinderen hebben
die dag hun circusdiploma
gehaald, deze werd uitgereikt
door de door ons benoemde
circusdirecteur meester René.
Deze week zijn we in groep 1
alvast gestart met het
schoolbrede project "kunst".
Groep 1 legt de nadruk op
kunstschilder Piet Mondriaan.
Daarnaast leren ze een hoop
nieuwe woorden, deze gaan
ze nastempelen. Ook leren ze
naast Piet Mondriaan nog wat
andere kunstenaars kennen.
De kinderen mogen deze
weken zelf als kunstenaar aan
het werk, door kleuren te
mengen, te schilderen, te
werken in het atelier en nog
veel meer.

In groep 2 zijn wij begonnen
met het thema kunst. Bij dit
thema heeft iedere klas een
eigen kunstenaar gekozen.
Groep 2 gaat werken over
Kandinsky. We leren nieuwe
woorden zoals: het palet, de
schildersezel, het atelier etc.
Als introductie hebben wij
geleerd wanneer hij vrolijke
kleuren gebruikte (als hij blij
was) en wanneer hij donkere
kleuren gebruikte (als hij boos
was). In de klas hebben wij ons
eigen kunstwerk gemaakt met
cirkels. Komt u kijken naar het
resultaat?

U kunt de kunstwerkjes komen
bewonderen in de klas.

Groep 2
De foto’s van de
carnavalsviering staan op de
website. Het was een erg
gezellige ochtend! Wij willen
nogmaals de
pannenkoekenbakkers
bedanken voor de heerlijke
pannenkoeken! Volgend jaar
weer?!
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De kinderen uit groep 2 zijn
druk bezig met proefjes in de
ontdekdoos. Deze keer is het
thema van de ontdekdoos
kleuren mengen. De leerlingen
maken mooie nieuwe kleuren
door het mengen van de
primaire kleuren en ze kunnen
een kleurenbrug maken!

De ramen aan de buitenkant (beneden) van de school kunnen wel een schoonmaakbeurt
gebruiken. Wie zou ons willen helpen met het zemen van de ramen? Het liefst om de 2
maanden. U kunt zich opgeven bij juf Anne-Loes of een mail sturen naar
anne-loes.oostendorp@degroeiling.nl
Groep 3/4
Kunstenaar Keith Haring heeft vanaf volgende week onze aandacht i.v.m. het project kunst.
Hij staat bekend om zijn gekleurde poppetjes die lijken te bewegen.

Groep 3
Met rekenen beginnen we met blok 9. We leren:
• getallen tot en met 10 verdubbelen en even getallen tot en met 20 halveren.
• in een klok de wijzers tekenen bij een gegeven tijd in hele uren.
• aangeven waar je uitkomt vanaf 0 op de lege getallenlijn bij een combinatie van sprongen
van
10 en huppen van 1.
• in eenvoudige verhoudingsopgaven prijzen bepalen.
Met taal zijn we begonnen aan kern 8. We hebben de woorden bank en licht geleerd en
leren o.a. woorden lezen als ja, nu en zo en verkleinwoorden.
Groep 4
Met rekenen zijn we beginnen met blok 9. We leren:
• de tafel van 4.
• de verwisseleigenschap en de strategie van één of meer bij vermenigvuldigen gebruiken.
• op een digitale klok hele en halve uren aflezen (twaalfuurssysteem).
• een concrete geldsituatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave tot en met 100 en
deze uitrekenen.
Met spelling leren we woorden met –ch(t), verkleinwoorden met –je/-pje en –tje schrijven.
Groep 4/5
Maandag 25 maart gaan de kunstweken van start. Groep 4/5 zal gedurende twee weken
kennismaken met (het werk van) Vincent van Gogh. Op maandag 6 mei zullen de kinderen
het Van Gogh Museum gaan bezoeken.
Een berichtje van juf Willeke
10-15 maart had ik stageweek; ik liep dus de hele week stage in plaats van alleen op
donderdag. Het was een hele leuke week waarin zowel de kinderen als ikzelf veel geleerd
hebben.
Op maandag en donderdag werkten we tijdens crea aan een skyline. Op maandag
maakten we met verf een kleurrijke lucht. Op donderdag tekenden we een skyline, die we
vervolgens konden uitknippen/uitprikken en opplakken. De resultaten zijn prachtig!
Op vrijdag gaf ik een muziekles waarin we het lied 'Welles nietes' leerden. We hebben samen
heerlijk gezongen.
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Groep 5
De kinderen zijn deze week van start gegaan met thema 6 van spelling en taal.
De kinderen van groep 5 leren met spelling woorden met twee verschillende medeklinkers in
het midden van een woord (kasteel, sportief), woorden met een -d aan het eind (hond,
vliegveld), woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep (jager, scharen).
Groep 6/8
We hebben de afgelopen veel leuke dingen gedaan met groep 6b/8. Zo zijn we met elkaar
naar het weerstation in Gouda geweest. We hadden zelf al ontdekt dat het koud was en
regende, maar we hebben toch wat testjes kunnen doen en hebben geleerd hoe je het
weer kunt voorspellen.
We zijn in de klas hard aan het werk om de knikkerbanen af te krijgen. De kinderen zijn hier
erg enthousiast over.
We hebben een gastles gekregen van John van der Meer, van fonds gehandicaptensport.
De kinderen waren erg onder de indruk van zijn verhaal. Een spannend onderdeel was
ontdekken wat John zijn beperking is, zie foto! Daarnaast heeft groep 8 ook nog een
rolstoelbasketbal clinic van hem gekregen. Hard werken!
Groep 6 is erg enthousiast begonnen aan hun eerste werkstuk. Zij hebben allemaal een land
uitgekozen waar ze zich de komende periode in gaan verdiepen.
De rollen voor de eindmusical zijn verdeeld. We gaan de komende periode hard aan de slag
om er een spetterende afsluiting van de basisschoolperiode van te maken!

Vanaf blok 7 bij rekenen gaan de kinderen uit groep 8 aan de slag met een wiskundige les.
De kinderen maken kennis met verschillende aspecten, termen en figuren en kunnen via
deze leuke lessen alvast een beetje "proeven" aan het vak wiskunde.
De eerste wiskundige les stond in het teken van het getal pi en de verschillende soorten
driehoeken (gelijkbenige driehoek, gelijkzijdige driehoek en rechthoekige driehoek)
Kamp groep 8
In de week van 13 mei gaat groep 8 op kamp. Ook dit jaar willen we graag de eerste
kampdag starten in het attractiepark Walibi. Via de spaaractie van Jumbo, voor een dagje
uit, willen wij graag per leerling 6 spaarmunten gaan verzamelen. Ouders, opa's, oma's,
buren, etc. van de leerlingen van groep 8, sparen jullie ook mee? Alvast hartelijk bedankt!
Groep 6/7/8 - Week van het geld
Woensdag 27 maart komen er 2 medewerkers van de Regiobank (uit Haastrecht) met de
leerlingen van de bovenbouw een spel spelen, genaamd Cash Quiz. Dit is een interactief
spel over geld. We hebben er zin in!

Schoolvoetbal groep 7/8
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Gisteren hebben de jongens en meiden van groep 7/8 weer hard hun best gedaan bij het
schoolvoetbal. Wat gingen de wedstrijden goed! Iedereen genoot volop en wat hebben ze
sportief gespeeld. De meiden zijn 2de geworden in het toernooi en de jongens van groep 7
4de ! Het jongensteam van groep 8 hebben het zo goed gedaan dat ze 1ste zijn geworden! Zij
gaan door naar de volgende ronde!
Goed gedaan allemaal!

Paasviering 17 april
Woensdag 17 april vieren we Pasen op school. We beginnen deze ochtend met een ontbijt.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om paashaas te zijn tijdens ons
paasontbijt. Deze paashaas mag in alle groepen chocolade eieren rondbrengen. Er ligt al
een paashaaspak klaar. Mocht u dit leuk vinden, dan kunt u zich opgeven bij juf Denice. De
kinderen nemen deze dag zelf eten en drinken mee voor de kleine pauze. Om 11.15 uur
starten we met de paasviering. Pater Bos zal ons hierin voorgaan. U bent van harte welkom
om bij deze viering aanwezig te zijn. Graag tot dan!

Herhaalde oproep: Avondvierdaagse!
Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u nogmaals een brief van Ilona Lakerveld en Christian
de Lang. Zij zijn genoodzaakt te stoppen met de organisatie van de Avondvierdaagse. Zij
hebben de organisatie van de Avondvierdaagse jaren op zich genomen en daarbij hulp
gekregen van veel enthousiaste ouders. In de brief vragen zij uw hulp. In de hoop dat er
ouders opstaan die de organisatie willen oppakken. Wij hopen dat u enthousiast bent en in
het belang van de kinderen zich aanmeldt.

Leerlingtevredenheid
Wij hebben ook dit jaar weer de sociale veiligheid op onze school gemeten. Vanuit de
inspectie is dit ook een verplichting. Niet onbelangrijk, omdat kinderen plezier moeten
hebben in het leren, graag naar school moeten gaan en geen last hebben van pesterijen en
ander onwenselijk gedrag. In de klassen besteden wij hier altijd veel aandacht aan. De
sociale veiligheid wordt gemeten door het afnemen van een tevredenheidstest in de
groepen 6, 7 en 8.
Wij zijn trots op de uitslag. De kinderen geven de school een rapportcijfer: een 8.8 !
We krijgen antwoord op vragen als: hoe vind je het op school,? Heb je een leuke klas? Word
je wel eens gepest? Ben je tevreden met de uitleg van de juf? Helpt de juf als dat nodig is?
Etc. etc. De leerlingen beantwoorden digitaal en anoniem de vragen. De uitslag wordt
gepubliceerd op ‘scholen op de kaart”. U kunt deze site inzien: www. scholen op de kaart.nl.
Vervolgens de school selecteren en naar ‘waardering’ gaan.
Voor de volledige uitslag kunt u ook op onze website kijken (onder het tabblad nieuws) of de
volgende link volgen: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9299/1100/BasisschoolSt-Catharina/Leerlingtevredenheid

Gespreksplanner
Ter voorbereiding van de rapportgesprekken hebben wij een nieuwe gespreksplanner
geïntroduceerd. Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen en willen u vragen om tips en
suggesties aan ons door te geven.
Zo hebben we inmiddels als tip doorgekregen te vermelden dat tussen 2 gesprekken over
kinderen uit één gezin zeker 10 minuten pauze moet worden aangehouden. Dit i.v.m. de
uitloop.
Heeft u tips en aanbevelingen? Mail ze gerust!

Flessenactie Alpe d’Huzes
Er worden ontzettend veel flessen ingezameld. Deze week is de actie beëindigd en zal het
definitieve bedrag bekend worden gemaakt. Vrijdag 22 maart komen de beide fietsers op
school om officieel het opgehaalde bedrag bekend te maken. U kunt na het weekend op
onze website zien hoeveel flessen er zijn opgehaald en over hoeveel geld we dan praten.
Geweldig om te zien hoe fanatiek de kinderen aan het verzamelen zijn geslagen. Groot
compliment .
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Thema Kunst
Maandag 25 maart start de hele school met het thema kunst. Iedere klas gaat via
www.kunstweken.nl aan de slag met een gekozen kunstenaar.
We gaan bekijken welke kunst deze kunstenaar gemaakt heeft en gaan daarna ook zelf een
kunstwerk maken dat past bij de kunstenaar. 5 april sluiten we dit thema af.
Dit zijn de gekozen kunstenaars:
Groep 1: Piet Mondriaan
Groep 2: Wassily Kadinsky
Groep 3/4: Keith Haring
Groep 4:5: Vincent van Gogh
Groep 6/7: Henri Matisse
Groep 6/8: Pablo Picasso
Verdere informatie over Kunstweken volgt nog.

Presentatie Fonds Gehandicaptensport en rolstoel clinic
Vrijdag 8 maart was John van de Meer bij ons te gast. John kwam namens Fonds
Gehandicaptensport. John heeft 16 jaar geleden een auto ongeluk gehad en heeft daarbij
een dwarslaesie opgelopen. Na 16 jaar revalideren heeft hij bereikt waarvan de artsen
zeiden dat het hem nooit meer ging lukken. Hij kan weer lopen, sporten en zelfs autorijden. Hij
heeft alleen geen gevoel meer in zijn armen en benen. Als hij kijkt naar zijn armen en benen
kan hij ze bewegen anders niet.
John kwam hier met een doel, de leerlingen van groep 5 t/m 8 laten inzien dat sporten en
lopen niet zo van zelfsprekend is. Groep 5 en 6 kregen van hem een uitgebreide presentatie
over zijn eigen verhaal en wat Fonds gehandicaptensport doet voor kinderen in Nederland.
Groep 7 en 8 kregen naast een uitgebreide presentatie ook nog een rolstoelclinic
aangeboden in de sporthal.
Tijdens deze clinic mochten de leerlingen zelf in een rolstoel rijden. Hoe werkt dit? Wat kan je
er allemaal mee? Dit werd met allemaal leuke oefeningen ondervonden. Wat als je uit je
rolstoel valt en je kunt er niet meer inkomen? Het was nog een hele klus om weer terug in je
rolstoel te komen zonder dat je je benen kunt gebruiken. Na het oefenen was het tijd voor
een partijtje rolstoel basketbal. Dit was best moeilijk maar wat hadden ze een schik!
Dit alles hebben we gedaan met de gedachte dat we voor dit mooie goede doel geld
gaan ophalen! Tijdens de Koningsspelen zullen we dit jaar een sponsorloop hebben. De
groepen 5 t/m 8 gaan voor dit doel sponsorgeld ophalen! We zullen dit doen met de drie
scholen en we hopen hierbij op een mooi bedrag zodat er nog meer kinderen in Nederland
kunnen sporten!
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Voorstellen team TSO St. Catharinaschool
Hallo,

Ik ben Lucienne, 38 jaar en werk als kraamverzorgende.
Ben moeder van Xanne-lou, zij zit in groep 4.
Ik ben nog maar net begonnen bij de overblijf, afgelopen december.
Ik vind het leuk en gezellig om te helpen als overblijf moeder.
Door mijn werk als kraamverzorgende ben ik er niet op vaste dagen en niet elke week.

Ik ben Marjan Verkleij , moeder van 4 kinderen, getrouwd met Gerbert en draai sinds januari
2015 mee met de overblijf.
In mijn vrije tijd wandel ik graag een rondje met mijn 2 hondjes , maak ik foto’s en probeer
vooral te genieten van ons gezinnetje.
Dinsdag en donderdag zijn mijn vaste dagen bij de overblijf en ben ik te vinden bij de kleuters
en groep 3.
Ik vind de overblijf heel leuk om te doen en vind het belangrijk dat de kinderen zich op hun
gemak voelen en het naar hun zin hebben , zodat ze na het eten en spelen er weer een
middagje tegen aan kunnen in hun klas.

Jarig!
11 maart
11 maart
13 maart
17 maart
20 maart
23 maart
25 maart
25 maart
1 april
1 april
2 april

Anna Smit
Fenna Smit
Dave Meijer
Jeremy Vreugdenhil
Daniël Reijm
Jens Arts
Dylano de Keijzer
Veerle Smit
Ruben Duran
Lise Hollaar
Merel van den Berg

Van harte gefeliciteerd!

7

groep 1
groep 1
groep 1
groep 8
groep 6A
groep 4A
groep 7
groep 5
groep 7
groep 5
groep 1

