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Activiteiten
en data
Vrijdag 12 april:
Koningsloop
Woensdag 17 april:
Paasontbijt en Paasviering
Donderdag 18 april:
Volgende nieuwsbrief
Donderdagmiddag 18 april:
Speelgoedmiddag groep 1
en 2
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3
mei:
Paas- en meivakantie
Woensdag 8 mei:
Juffen- en meesterdag

Nieuws uit de groepen
Groep 1
De kunstweken zijn in volle gang en de kinderen van groep 1
hebben inmiddels gewerkt over Piet Mondriaan en Vincent van
Gogh.
Ook gaan we nog aan de slag met het maken van portretten zoals
Picasso dat deed. De kinderen ontpoppen zich als ware
kunstenaars en de klas begint al aardig op een kunstmuseum te
lijken.
Overigens is het u vast opgevallen dat de groep inmiddels aardig
groot is geworden. Bij het brengen van de kinderen is het in de klas
een volle boel. Niet alle kinderen vinden dit prettig en sommige
kinderen raken er zelfs van overstuur, daarom aan u de vraag om
het afscheid nemen op een rustige manier te doen en niet onnodig
in de klas te blijven hangen.

Woensdag 17 april:
Paasontbijt en
Paasviering
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Groep 2
De kinderen in groep 2
hebben hard gewerkt tijdens
het thema kunst.
We hebben geoefend met de
omtrek van een klasgenootje,
dit hebben we gedaan in
groepjes van 3. Als de omtrek
klaar was, mochten wij de
omtrek inkleuren. De opdracht
was wel dat dit samen en in
overleg moest.

www.catharina-school.nl

Afgelopen week hebben de
leerlingen gewerkt aan de
fijne motoriek. Dit hebben ze
op een andere manier
gedaan dan ze gewend
waren. Ze mochten namelijk
scheerschuim en vingerverf
mengen en kunstwerken
maken. Alles zat lekker onder
maar, wat vonden de
kinderen het leuk!

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Ivo Slootjes
Jet Smit
Veel plezier bij ons op school!

Ook is de moeder van Lizzie
(Mirjam) bij ons op bezoek
geweest. Zij heeft ons nog
meer verteld over onze
schilder ‘Kandinsky’. Als
verwerking hebben wij ons
cirkelkunstwerk gemaakt. In de
klas was deze met verf en bij
de moeder van Lizzie hebben
wij deze met papier gemaakt.
We hadden wel de ruimte
nodig en gingen zelfs op de
grond zitten.

Mirjam, nogmaals bedankt
voor de leuke les!
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Als afsluiting van ons thema
kunst gaan wij naar het
Zilverstad museum in
Schoonhoven. Op de website
kunt u volgende week lezen
hoe ons bezoek was.

Groep 3/4
De kinderen van groep 3/4 hebben met elkaar de kunstwerken van Keith Haring bekeken.
Kenmerkend zijn de vrolijke kleuren en de zwarte lijnen. Poppetjes en dieren die hij tekende
hebben geen oren, ogen, neus of mond. De kinderen zijn zelf aan de slag gegaan en
hebben een mooi kunstwerk á la Haring gemaakt.
Daarnaast hebben we geprobeerd om een 3D tekening te maken, het lijkt dan net alsof je
arm of hand uit de tekening komt!

Gisteren bracht groep 3/4 een bezoek aan het Zilvermuseum in Schoonhoven. De kinderen
volgden daar de les het ambacht van de zilversmid. Het bewerken van zilver is een
ambacht. Om zilver te veranderen in een mooie beker heb je gereedschappen nodig. De
leerlingen mochten tijdens deze les gereedschappen zien en voelen die een zilversmid nodig
heeft. Ook keken ze naar de stappen die nodig zijn om een zilveren voorwerp te maken. In
het Zilverlab mochten de zelf aan de slag en maakten ze met ambachtelijke technieken
twee ringetjes. Er werd enthousiast gewerkt! Weet u trouwens wat het verschil is tussen een
zilversmid en een goudsmid? De kinderen wel!
We hadden hulp van ouders, hartelijk dank daarvoor!
Op de website binnenkort meer foto’s van dit bezoek.
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Groep 4/5
De kinderen van groep 4/5 zijn druk bezig met het maken van kunstwerken van Vincent van
Gogh. Zo hebben de kinderen een kleurplaat gemaakt van de bekende zonnebloemen.
Ook hebben de kinderen het schilderij 'Korenveld met kraaien' nagemaakt. Daarbij hebben
de kinderen ook al geleerd over het leven van Vincent van Gogh.
Om het lezen te stimuleren, mogen de kinderen om de beurt tijdens de pauzes een
verhaaltje uit Pluk van de Petteflet voorlezen aan de klas. De kinderen vinden dit erg leuk!

Groep 5
Groep 5 is met taal bezig met het thema “gevoelens”. Hierbij gaat het onder andere over het
maken van gedichten. Vorige week hebben de kinderen geleerd hoe ze een haiku moeten
schrijven. Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst.

Groep 1 t/m 6 heeft vrijdag 29 maart les gehad van een muziekdocente. Groep 5 heeft
geleerd hoe ze het lied 'Vader Jacob' op een klokkenspel moeten spelen. Ook hebben ze
geleerd hoe ze dit lied in andere talen kunnen zingen.

Groep 6/7
Maandag 1 april was een zware dag voor juf Linda: een slang aan een doorzichtig touwtje,
kopjes thee met zout (of toch niet?) en een klassenwissel halverwege de dag. We hebben
een hoop plezier gehad! Gelukkig is het maar 1x per jaar 1 april!
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Groep 6 werkt met rekenen aan grote cijfersommen, op de snelle manier (d.m.v.
onthouden). Ook rekenen ze met komma’s. Groep 6 gaat in blok 9 ook aan de slag met een
kaart en de schaal, net als het werken met coördinaten op een kaart.
Groep 7 gaat in blok 9 aan de slag met schattend rekenen. Bv. In 1 doos zitten 305 bollen,
hoeveel zitten er dan in 6 dozen. En hoeveel klanten komen er gemiddeld per week in de
winkel?
Ook gaan de kinderen verder met breuken; het gelijknamig maken van de breuken en hier
ook mee optellen en aftrekken.

Groep 6/8
Het is gelukt! Met dank aan alle kinderen en ouders die ons geholpen hebben, hebben we
genoeg muntjes voor Walibi.
Namens de kampleiding en groep 8: allemaal bedankt!
Vorige week heeft groep 6/8 een gastles op school gehad. Deze les stond in het tekenen van
geld (De week van het geld).
Na een korte introductie van de bankmedewerksters is de groep in kleine groepjes verdeeld.
De kinderen hebben in 5 teams de Cashquiz gespeeld. Door het maken van rekenvragen,
inschattingsvragen en het bekijken van filmpjes over geld hebben de kinderen meer geleerd
over hoe je om gaat met geld. Aan het einde van de gastles hebben alle kinderen een leuke
spaarpot gekregen en een Cashquizspel voor in de klas.

Schoolvoetbal groep 5-6
Gisteren vond het schoolvoetbal voor de jongens en meiden van groep 5-6 plaats. Na de
eerste wedstrijd vond er even een pauze plaats vanwege de regen. Na een klein half uurtje
ging de zon volop schijnen en konden de wedstrijden weer gespeeld gaan worden. Wat
hebben de teams het goed gedaan! Met veel enthousiasme liepen ze het veld op en de
sfeer zat er goed in. Helaas zijn er geen teams door naar de volgende ronde. Meisjes groep 5
zijn 4e geworden, meisjes groep 6 3e en de jongens zijn als 2e geëindigd. Goed gedaan
allemaal! Via deze weg wil ik alle coaches nogmaals bedanken voor hun inzet!

Paasviering 17 april
Woensdag 17 april vieren we Pasen op school. We beginnen deze ochtend met een ontbijt.
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!

Nieuws vanuit de MR
Zoals al eerder aangegeven, waren we op zoek naar een nieuwe ouder voor de MR.
Er zijn 2 enthousiaste reacties binnen gekomen, waardoor we een verkiezing moesten
houden.
Tijdens de laatste MR-vergadering zijn de vele stemmen geteld. We zijn blij met een
opkomstpercentage van 65%! Hiervoor dank!
Binnenkort zal Leonie Wymenga- Mettau onze MR versterken.
We willen Karin Groenendijk hartelijk bedanken voor haar interesse in de MR.

Jarig!
8 april
18 april
18 april

Jenthe van As
Wout Smit
Twan Versteeg

Van harte gefeliciteerd!
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groep 7
groep 2
groep 1

