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nieuws uit de groepen, vakanties volgend schooljaar

Activiteiten
en data
Maandag 10 en dinsdag 11
juni:
Pinkstervakantie
Donderdag 20 juni:
Volgende nieuwsbrief
Vrijdag 28 juni:
Sportdag

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Groep 1 heeft vrijdag 17 mei een uitje naar de kinderboerderij te
Gouda gehad. Daar aangekomen werden we verwelkomd door
Bernard, hij nam ons mee naar de leszolder in de boerderij. De
kinderen en hulpouders mochten eerst even op het gemak
rondkijken wat daar allemaal aanwezig was: cavia's, konijnen,
ratten, kikkervisjes, een kip en een haan.
Tijdens het kringgesprek vertelde Bernard ons wat over alle dieren
en vervolgens mochten we in groepjes de dieren observeren, aaien
en op schoot nemen. En wat waren de jongens en meisjes stoer!
Velen hebben de dieren geaaid of op schoot genomen, gelukkig
wel op een handdoekje, want die beestjes poepen gewoon bij je
op schoot, jakkes!

Let op: volgende
week maandag
én dinsdag zijn vrije
dagen!

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Na een pauzehapje konden
we nog even op de
groepsfoto, hebben we de
buitenverblijven bekeken en
de speeltuin ontdekt. Eigenlijk
kwamen we tijd tekort. Het
was een geslaagde dag met
daarbij heerlijk weer.

In groep 2 hebben de
kinderen een heerlijke
bioscoop middag gehad. Alle
tafels en stoelen aan de kant
en de kleden op de grond.
Schoenen uit en chillen maar.
En bij een film hoort natuurlijk
ook popcorn. De kinderen
waren lekker aan het
smikkelen en zijn weer
bijgekomen.

Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen In groep 1:
Merle van As
Merel Verhoog
Veel plezier bij ons op school!
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Groep 2
De kinderen van groep 2
hebben een bezoek gebracht
aan de kinderboerderij in
Gouda. Daar hebben we veel
geleerd over een hen en een
haan. Ook mochten we met
de dieren knuffelen op de
zolder van de boerderij. Er
waren ratten, konijnen en
cavia’s.
Na het knuffelen mochten we
de dieren op de boerderij
bezoeken. Er is sinds kort op de
boerderij een ezel. Dat was
erg leuk om te zien. Maar ook
de paarden en pony’s zijn
favoriet.
Maar het allerleukste blijft toch
het spelen in de geweldige
speeltuin van de
kinderboerderij. De kinderen
hebben met elkaar een
modderplaats gemaakt en
wilden nog lang niet naar huis.
Kortom een geslaagd
boerderijbezoek!

Dinsdag 4 juni is de laatste
stagedag van juf Robin. Wij
bedanken juf Robin voor de
leuke lessen en gezellige tijd.
Veel succes op jouw volgende
stageschool!
Groep 3
Met rekenen zijn we gestart
met blok 11.
De kinderen leren:
 Getallen tot en met 50
plaatsen tussen de
juiste tientallen
 Erbij- en eraf opgaven
tot en met 20 maken
met de symbolen =, +
en –
 Gebruik maken van
het bijna-dubbelen bij
het rekenen tot en met
20
 Rekenzinnen van het
type 10+10+10 +3 en
10+10-2 verbinden met
een notatie op een
lege getallenlijn
Met taal/lezen starten we met
kern 11. In deze kern lezen we
woorden met open
lettergrepen, zoals slapen en
stralen, woorden eindigend op
–lijk, -ig en –ing, woorden met
een tussenklank als wolf, golf
en woorden met drie
lettergrepen zoals appelmoes.

Groep 4
Ook groep 4 is met rekenen gestart met blok 11. De kinderen leren:
 De tafels van 2, 5 en 10
 Aanzichten bij een getekend bouwsel zoeken
 Een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels
 In contexten delingen berekenen
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 3 en 4 een rekencircuit gedaan. In groepjes heeft
groep 3 sommen tot 20 geoefend, gespiegeld en een dobbelrekenspel gedaan. Groep 4
heeft geoefend met meten, de tafels en sommen tot 100. Het was een gezellig en leerzaam
uur!

Groep 4/5
Bericht van juf Willeke:
Een aantal weken terug hebben we in groep 4/5 een klein kunstproject rond het thema ‘De
jungle’ gedaan. In een muziekles hebben we het lied ‘The lion sleeps tonight’ gezongen. We
vulden telkens een ander dier uit de jungle in in het lied. Zo leerden we gelijk een aantal
dierennamen in het Engels. In een dramales hebben we dieren uitgebeeld en in een groepje
een kort toneelstukje bedacht over een dier die iets geks overkomt in de jungle. Tot slot
hadden we een crea-les waarin we in tweetallen met kosteloos materiaal safari-auto’s
gingen maken. De kinderen hebben de meest creatieve, bijzondere auto’s gemaakt en we
vonden het allemaal erg leuk om te doen!
Volgende week donderdag heb ik mijn laatste stagedag van het jaar. Op deze plek wil ik
alvast alle kinderen en leerkrachten bedanken voor de fijne tijd die ik heb gehad op de
Catharinaschool. Ik heb heel veel geleerd en enorm genoten!

De kinderen van groep 4/5 hebben op maandag 20 mei een bezoek gebracht aan
kaasboerderij 'De Twee Hoeven' in Haastrecht. De kinderen kregen eerst een uitleg en
daarna een rondleiding. Aan het eind van de ochtend kregen de kinderen een quiz. Ook
mochten ze stukjes kaas proeven. Het was een leuke en leerzame ochtend!
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Groep 6/8
Na het gezellige en leuke kamp in Doornspijk heeft groep 8 meteen weer de draad
opgepakt voor de musical. Deze periode staat in het teken van heel veel oefenen, zingen,
dansen en knutselen. Zo spelen we elke week een aantal scenes uit en zetten de leerlingen
dansjes in elkaar, zodat ze het straks tot één geheel kunnen maken. Ook worden er al spullen,
kleding en attributen verzameld voor de generale.
De decorstukken zijn inmiddels ook al weer van de vide gehaald en wit geschilderd, zodat
het volgende decor er op gemaakt kan worden.

Helaas hebben we nog niemand kunnen vinden die het decor van groep 8 zou willen
schilderen.
Via deze weg willen wij, de juffen en de kinderen van groep 8, dan ook graag een oproep
doen:
Wie kan en wil ons helpen met schilderen van het decor voor de musical? Schilderspullen en
een omschrijving van het decor zijn aanwezig op school.
Weet of kent u iemand, dan kan diegene zich graag zo snel mogelijk aanmelden bij juf
Lisanne of juf Melissa (melissa.janssen@degroeiling.nl of lisanne.de.mik@degroeiling.nl)

Eind mei zijn de gymlessen op de dinsdag vervangen door de zwemlessen in zwembad De
Loete. De zwemles van afgelopen dinsdag stond in het teken van samenwerken en plezier.
Groep 6/8 heeft in twee verschillende teams waterpolo gespeeld en een estafettespel met
pionnen. Daarna was er nog even tijd voor vrij zwemmen.

Schoolreis
Vorige week maandag gingen de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Wat hebben we geboft
met het weer en wat hebben de kinderen genoten!
Binnenkort kunt u meer foto’s bekijken op de website.

Avondvierdaagse
Dinsdag 21 mei gingen we met 60 leerlingen van de Catharinaschool van start met de
Avond4daagse.
Een frisse wandeling door de Ruige Weide was de uitdaging. Leuk om te ervaren hoe
enthousiast de kinderen zijn, want 5 km gefocust wandelen is best een uitdaging.
De volgende dagen ging de zon steeds meer schijnen, werd er gezongen en werden we
gesupporterd door de leraren en leraressen.
Ouders die van tevoren dachten twee dagen mee te lopen, kregen de smaak te pakken en
wilden ook de vier dagen volmaken.
Vrijdag kreeg iedereen zijn/haar medaille en waren er de nodige lekkere en creatieve
beloningen.
Wij kijken terug op een geslaagde Avond4daagse, waarbij we de kinderen maar vooral ook
alle enthousiaste ouders willen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.
Groetjes Miranda, Floor en Hester
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Bedankt!
Hebben jullie onze ramen en de zonwering zien glinsteren?! Na de meivakantie zijn er 2
moeders aan de slag gegaan. Bedankt voor het zemen van onze ramen!

Vakanties volgend schooljaar
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvak. 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag
en Pasen
10 april en 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 mei en 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Zomervak.
20 juli t/m 28 augustus 2020
Extra vrije middagen
5 december (Sinterklaas)
19 december 2019 (Kerstviering avond)
20 december 2019
21 februari 2020
17 juli 2020
Studiedagen/vrije dagen
7 oktober 2019
2 maart 2020
17 juni 2020

Jarig!
8 juni
8 juni
9 juni
9 juni
9 juni
12 juni
12 juni
13 juni
16 juni
17 juni
19 juni

Ilja van der Zaan
Alex Geet
Dani Jansen
Fenna Jansen
Joep Dikhooff
Binck den Houdijker
Ian Meewezen
Vince van Zuilen
Isa Smit
Ian Smit
Fee Stolwijk

Van harte gefeliciteerd!
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groep 6B
groep 8
groep 2
groep 2
groep 5
groep 1
groep 2
groep 8
groep 4A
groep 8
groep 5

