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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de groepen, logo, juf Melissa getrouwd

Activiteiten
en data
Woensdag 15 t/m vrijdag 17
mei:
Schoolkamp groep 8
Dinsdag 21 mei:
Schoolzwemmen groep 3
t/m 8
Maandag 27 mei:
Schoolreis groep 1 t/m 7
Dinsdag 28 t/m vrijdag 31
mei:
Vrij vanwege studiedag en
Hemelvaartvakantie
Studiedag
Donderdag 6 juni:
Volgende nieuwsbrief
Maandag 10 en dinsdag 11
juni:
Pinkstervakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Maandag zijn we begonnen met het thema boerderij. We hebben
al verschillende spullen gekregen om de poppenhoek te versieren.
Ook gaan we verschillende woorden leren over de boerderij, b.v.
hoe heet een babykoetje of babyschaapje enz.
Welke geluiden maken de dieren en wat eten ze.
Vrijdag 17 mei brengen we een bezoek aan de kinderboerderij in
Gouda. Dat wordt vast weer erg gezellig.
Nieuwe letters komen ook weer aanbod, we gaan de letter b van
boerderij en de g van geit en de w van weiland aanleren.

Maandag 27 mei:
schoolreis groep 1
t/m 7

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Groep 2
De eerste week na de
vakantie zit erop, de kinderen
moesten weer erg wennen. Dit
hebben zij wel erg knap
gedaan. In groep 1 & 2 zijn wij
gestart met het thema
boerderij. De poppenhoek is
versierd als een echte
koeienstal. Past u op voor de
koeienvlaaien?!

Tel: 0182-501597

Groep 3/4
Juf Jiska is bijna klaar met haar
stage. Op vrijdag 24 mei
nemen we afscheid van haar.
Ze gaat nog wel mee op
schoolreis.

www.catharina-school.nl

Welkom
Wij mochten op school
verwelkomen In groep 4B:
Djoshua van Ruijven
Veel plezier bij ons op school!

Bedankt voor de leuke en
leerzame les juf Esther!

Ook gaan de kinderen van
groep 1 & 2 naar de
kinderboerderij. Daar hebben
wij erg veel zin in!
Op donderdag 9 mei kwam
de moeder van Ian (juf Esther)
bij ons in groep 2. Zij heeft een
les gegeven met een Bee-Bot.
Maar wat is dit nu eigenlijk een
Bee-Bot. Het is een robot die
op een bij lijkt. De bij kan
namelijk precies doen wat jij
‘zegt’ dat de bij moet doen.
Je kunt de Bee-Bot
opdrachten geven welke
route deze moet volgen. Het
was erg leuk om met de Beebot te werken.

De kinderen zijn bezig met het
knutselen van kijkdozen. Eerst
moet er een kijkgat en een
opening bovenin gemaakt
worden, waar het licht door
kan. Daarna worden de dozen
gevuld rondom een zelf
gekozen thema.

Hoera
Dani en Fenna Jansen uit groep
2 hebben een zusje gekregen.
Gefeliciteerd!
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Groep 4/5
Voor de meivakantie zijn de
kinderen van groep 4/5 druk
bezig geweest met activiteiten
rondom het werk van Vincent
van Gogh.
Op maandag 6 mei hebben
we een bezoek gebracht aan
het Van Gogh Museum in
Amsterdam. Wat was dit een

bijzondere ervaring!
We zijn met verschillende auto’s naar Amsterdam gereden. Vanaf de parkeergarage liepen
we naar de metro. Dat vonden sommige kinderen een beetje spannend, maar ook erg leuk!
Vanaf de metro hebben we een klein stukje gelopen naar het Museumplein. We mochten
om 11.30 uur het museum in. In het museum is de groep verdeeld over drie kleinere groepen.
Iedere groep had een eigen begeleider die heel veel over Vincent van Gogh en al zijn
schilderijen wist te vertellen. Tussendoor kregen de kinderen ook nog een tekenopdracht.
Rond 12.45 uur gingen we buiten met elkaar lunchen. Daarna gingen we weer terug naar
school.
De kinderen hebben een leuke en leerzame dag gehad!

Groep 6A/6B en 7
Tijdens juffendag had juf Sharita de activiteit; torens bouwen van plastic bekertjes. De
groepjes die langskwamen moesten proberen om met elkaar een zo hoog mogelijke toren te
bouwen van plastic bekers. De leerlingen uit groep 6 en 7 vonden dit heel leuk en wilden het
graag in de klas met elkaar proberen. Op vrijdagmiddag was er een momentje over om het
als groep te doen. Beide groepen kregen ongeveer 15 minuten om met elkaar een toren te
maken. Het was best lastig, maar beide klassen is het gelukt. Groep 6 is het gelukt om een
toren te maken van 11 rijen, maar groep 7 is het gelukt om een toren te maken van wel 19
rijen aan plastic bekers. Het was niet alleen heel leuk om te doen, maar ook heel leerzaam.
Alleen door goed te communiceren en samen te werken kwamen ze tot een goed
eindresultaat.
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Schoolreis
Maandag 27 mei gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De bestemming voor groep 1 t/m 4 is pretpark Julianatoren in Apeldoorn.
Groep 5 t/m 7 gaat naar de Efteling in Kaatsheuvel.
Inmiddels heeft u meer ontvangen informatie over deze dag.
Van belang is het te weten dat het, vanwege de herkenbaarheid, erg fijn is als kinderen een
geel school T-shirt dragen. Mocht uw kind deze niet hebben, dan is het misschien mogelijk om
eens rond te vragen of er iemand is die nog een school T-shirt heeft liggen. Een ander geel Tshirt dragen mag ook. Is dit ook niet mogelijk, stuurt u dan z.s.m. een mail naar
josefien.schoonderwoerd@degroeiling.nl. Dan zorgen we ervoor dat er voor uw kind een geel
schoolhesje klaarligt.

Bedankt!
Namens alle juffen en meesters willen wij alle kinderen bedanken voor een geslaagde juffenmeesterdag. Wat zijn wij verwend!

Op de website staan de foto’s van juffen-meesterdag.

Juf Melissa getrouwd
Vrijdag 10 mei was voor juf Melissa een grote dag. Ze trouwde met Guido.
De kinderen van de school hebben er aan bijgedragen dat deze dag voor haar
onvergetelijk was.
Rond 11.00 uur kwamen Melissa en Guido aan op school. Een mooi oud volkswagenbusje
reed het schoolplein op, waar alle kinderen van de school een mooie poort met fraai
versierde bogen hadden gemaakt. Het bruidspaar liep langs de kinderen de school in. In de
speelzaal heeft de juf met haar klas cadeaus in ontvangst genomen en werd er natuurlijk
‘champagne’ gedronken op een gelukkig huwelijk.
Met alle kinderen van de school hebben we een lipdub gemaakt. Deze kunt u bekijken op
onze website, onder het tabblad ‘nieuws’. Melissa en Guido hebben er van genoten.
O ja,……juf Melissa Janssen heet voortaan juf Melissa Westerink.
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Schoolorganisatie
Natuurlijk zijn we al een tijdje met elkaar in gesprek over de groepenverdeling van volgend
jaar.
Op dit moment wordt e.e.a. ook nog met de medezeggenschapsraad besproken.
Eind mei/begin juni zijn we zover dat we u als ouders kunnen informeren. Dit zullen we dan
ook doen.
We starten volgend jaar weer met 6 groepen. Het is fijn om te zien dat we nog steeds kunnen
rekenen op een grote instroom van kleuters. Eind mei/begin juni zullen we ook het
vakantierooster voor het nieuwe schooljaar aan u laten zien.

Logo/huisstijl
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor de Catharina.
De al vele jaren oude clowntjes in het logo zullen verdwijnen. De Catharina zal volgend jaar
herkenbaar zijn aan een nieuw en modern logo. De huisstijl van de school wordt daarop
aangepast. Dat betekent dat onze nieuwsbrief ook een andere vormgeving gaat krijgen.
In het nieuwe schooljaar zal onze huisstijl worden bekend gemaakt.

Nieuwsbrief
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal onze nieuwsbrief 1 x per maand/4 weken
verschijnen.
De ervaring leert dat dan beter aan de behoefte kan worden voldaan.
Informatie gaat niet alleen via de nieuwsbrief naar u toe. Ook maken leerkrachten gebruik
van de mail en is de website ook een informatiebron. Op onze website kunt u alle relevante
informatie over de school vinden. In de rubriek ‘nieuws’ vindt u verslagen en beeldmateriaal
van allerlei activiteiten. Voor u leuk om regelmatig de website te bezoeken.

Website
Op onze website www.catharina-school.nl staan regelmatig leuke stukjes met foto's van
verschillende activiteiten. Deze stukjes kunt u vinden onder het kopje 'nieuws'. Ook kunt u de
nieuwsbrief vinden onder dit kopje.

Jarig!
21 mei
5 juni

Maurice Spruit
Tygo Lugt

groep 3
groep 4A

Van harte gefeliciteerd!

Sport is Baas als goede doel van Haastrechtloop
Stichting Sport is Baas is dit jaar het goede doel voor de opbrengst van de Haastrechtloop.
Sport is Baas is een particuliere stichting gericht op het faciliteren en financieren van
deskundig bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, voornamelijk in gemeente
Krimpenerwaard. Het financieren wordt mede mogelijk gemaakt door giften. Dit jaar kan
Sport is Baas een gift tegemoet zien van stichting Haastrechtloop.
De Haastrechtloop wordt op vrijdag 21 juni a.s. voor de zevende maal georganiseerd voor
kinderen (1 of 2 rondjes van 500 m) en andere hardlopers over 5 of 10 km. Over een prachtig
parcours door het pittoreske stadje Haastrecht en de natuurgebieden daarbuiten kan door
iedereen meegedaan worden aan deze lokale wedstrijd.
Voor basisscholieren is speciaal een meester Dennis Kidsrun georganiseerd vanaf 16.00 uur.
De kinderen zijn al enkele weken speciaal aan het oefenen in de les van juf Liäne. Tijdens de
Haastrechtloop kunnen alle leerlingen hun oefeningen in de praktijk brengen en met hun
deelname ook de eigen gymlessen ondersteunen. Om 19.30 ( 5 km) of 19.35 uur ( 10 km)
kunnen volwassenen deelnemen. Jij doet toch zeker ook mee?
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