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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de groepen, schoolbenodigdheden

Activiteiten
en data
Donderdag 18 juli:
Sport- en spelmiddag door
de TSO
Vrijdag 19 juli:
Laatste schooldag van dit
schooljaar. ’s Middags zijn
alle kinderen vrij. Om 12.00
uur tellen we met elkaar af
naar de vakantie
Maandag 22 juli t/m vrijdag
30 augustus:
Zomervakantie
Maandag 2 september:
Start nieuwe schooljaar
13.15 uur feestelijke
onthulling nieuwe logo

Afscheid:
Wij nemen afscheid van
Luuk Straub. Na de
zomervakantie gaat hij naar
SBO Park en Dijk in Gouda.
Heel veel succes op je
nieuwe school Luuk!

Bijna vakantie
Het schooljaar zit er weer bijna op. Deze week wordt er op school
van alles afgerond. De kinderen van groep 8 hebben
dinsdagavond met een leuke musical afscheid genomen van de
basisschool. Zij gaan straks naar een nieuwe school.
De kinderen en ook de leerkrachten kijken uit naar een
welverdiende vakantie. Er is weer hard gewerkt dit schooljaar.
Vrijdag luiden wij de vakantie in met ‘het aftellen op het
schoolplein’. Om 12.00 uur staan alle kinderen buiten op het plein
en gaan we de vakantie aankondigen. Een jarenlange traditie.
Maandag 2 september begint de school weer. Voor sommige
kinderen een nieuwe klas en een nieuwe juf. Toch ook weer leuk.
Wij wensen u en de kinderen een hele fijne vakantie toe. Waar u
ook heen gaat of ook als u thuis blijft. Wij hopen elkaar weer in
goede gezondheid te zien op 2 september.
Hartelijke groet,
Team van de Catharinaschool

Vrijdag 12.00 uur:
aftellen naar de
vakantie!
Nieuws uit de groepen

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

Groep 2
Wie heeft er voor de
onderbouw plastic tassen? Dit
is handig voor als er een
ongelukje gebeurt.

Groep 3/4
Na de zomervakantie gaan
de kinderen van de nieuwe
groep 4 pas om 8.25 uur en
om 13.10 uur naar binnen. Als
de bel gaat verzamelen zij in
de rij bij de kleuteringang en
gaan zij samen met juf Denice
naar binnen.
De kinderen zijn nieuwe
materialen aan het
uitproberen. Met Tom TecT kun
je hele mooie dingen bouwen.

Tijdens de laatste weken
werken de kinderen van
groep 2 in een knutselcircuit.
Tijdens dit circuit maken zij een
vlieger, een watermeloenijsje
en een coole (zonne)bril. Zo
zijn de kinderen helemaal
klaar voor de vakantie!
Met Robot Turtle leren
kinderen al een beetje
programmeren.

Welkom
Na de vakantie mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Damian Boere
Jahroa van Leeuwen
Mike van Verseveld
In groep 2:
Bibi Hakker

Groep 4/5
De zomervakantie begint
bijna.. om alvast in de
vakantiestemming te komen
heeft groep 4/5 het lied
Wakka Chakka Eewa
(Zonneschijn-trein) geleerd.
Het lied is te vinden op de
kidspagina van 123zing.

in groep 4A:
Thom Horpestad
in groep 5:
Jadie Koster
in groep 6:
Simon Homan
Isa Horpestad
in groep 8:
Pien Homan
Veel plezier bij ons op school!
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In januari hebben wij een
mooie knikkerbaan gekregen.
In het begin vonden wij het
lastig om een baan te
bouwen, maar dit is gelukt. De
mooiste knikkerbanen worden
gebouwd.

Groep 5
Een paar kinderen uit groep 5
hebben speciaal voor de
laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar een stukje gemaakt
over wat ze dit schooljaar
geleerd hebben en wat ze
volgend schooljaar graag
willen leren:
Afgelopen schooljaar:
- Boekbespreking
- Topo: Nederland
- Rekenen: met grote
getallen
- Brandaan: de
Romeinen
- Naut: techniek
- Spelling: nieuwe
woorden

Volgend schooljaar (naar groep 6!)
- Spreekbeurt
- Werkstuk
- Engels
- Brandaan: leren over de Wereldoorlog
- Topo: Europa
Tot in groep 6!
(Geschreven door: Veerle, Britt, Eline, Valentijn en Joris)
Groep 6/8
De laatste schoolweek van dit schooljaar is al weer aangebroken. Dat betekent veel
afronden, opruimen, maar ook tijd voor gezelligheid. In groep 6/8 is er deze week gewerkt in
een circuit. Zo hebben de kinderen het uitstapspel van de taal- en Engels methode
gespeeld, rekenspelletjes gedaan en gezelschapsspelletjes gespeeld.
Daarnaast heeft groep 8 voor de laatste keer geoefend voor de musical en deze afgelopen
dinsdag opgevoerd. Gisteren zijn zij, volgens de traditie, langs de klassen geweest om snoep
uit te delen en om 11.45u door de juffen en meester de school "uitgegooid" op het
schoolplein.
Van gymjuf Liäne:
Vrijdag was het moment daar… de aller laatste gymles op de basisschool voor groep 8.
Voor het laatst op de trampoline, voor de laatste keer in het wandrek en voor de laatste keer
iemand is hem niemand is hem spelen.. Wat heb ik een onwijze leuke tijd met deze sportieve
klas gehad! Bedankt voor jullie geweldige inzet en enthousiasme de afgelopen jaren! Ik heb
van jullie genoten!

Stagiaires
Ook volgend schooljaar hebben we weer stagiaires op school. Voor de eerste helft van het
schooljaar zijn dit:
In groep 1 Annemarie, iedere dinsdag
In groep 3/4 Aniek, ieder woensdag en donderdag
In groep 7/8 Jessica, 1 dag per week

Nieuw logo
Dit schooljaar zijn we druk bezig geweest met het ontwerpen van een nieuwe huisstijl voor de
school. Het nieuwe logo willen we op de eerste dag van het nieuwe schooljaar graag op
een feestelijke manier onthullen. Dit wordt gedaan door de oudste en de jongste leerling van
de school.
Daarna krijgen alle leerlingen van de school een eco-ballon (met een eco-lintje) met daarop
het nieuwe logo. Daarmee gaan we een ballonnenwedstrijd houden. Eco......dus biologisch
afbreekbaar!
U bent hierbij van harte uitgenodigd om 2 september om 13.15 uur bij deze feestelijke
onthulling op het schoolplein aanwezig te zijn.

Verzoek
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Een vriendelijk, doch dringend verzoek aan ouders die hun auto parkeren op het terrein voor
de kerk: is het hek gesloten, wilt u dan ergens anders parkeren? Het hek wordt gesloten als er
een begrafenis plaatsvindt.

Laatste schooldag
Op vrijdag 19 juli luiden alle kinderen en leerkrachten buiten op het plein het schooljaar uit.
Om 12.00 uur tellen we gezamenlijk af! Dan begint voor iedereen de zomervakantie. Komt u
ook meegenieten van dit moment?

Schoolbenodigdheden
Ook volgend schooljaar hebben de kinderen op school weer het een en ander nodig.
In groep 1 /2: gymschoenen en gymkleding (kort sportbroekje en t-shirt).
In groep 3: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, koptelefoon of
oortjes voor een Ipad en gymspullen.
In groep 4: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, koptelefoon of
oortjes voor een Ipad en gymspullen.
In groep 5: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden, koptelefoon of oortjes voor een Ipad en gymspullen.
In groep 6: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden, koptelefoon of oortjes voor een Chrome book/Ipad en gymspullen.
In groep 7: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden, koptelefoon of oortjes voor een Chrome book/Ipad en gymspullen.
In groep 8: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden, koptelefoon of oortjes voor een Chrome book/Ipad en gymspullen.
Het is erg prettig als de kinderen deze materialen voorzien van hun naam. De kinderen van
groep 3 krijgen 1 keer een schaar en een doos kleurpotloden van school. Daarnaast krijgen zij
een schrijfpotlood. In groep 4 krijgen de kinderen daarbij nog een liniaal. Wilt u de witte
trotsmap (alleen voor groep 1 en 2!) en de 4-rings mappen na de zomervakantie weer leeg
meegeven naar school? Ook de rapporten na de zomervakantie graag weer zo spoedig
mogelijk mee naar school geven. Het is de bedoeling om de achter de rapporten
toegevoegde werkjes, foto’s e.d. in de rapportmap te laten zitten zodat u en uw kind later
terug kunnen kijken op de basisschooltijd.

Gymtas
Het schooljaar zit er alweer op! Dit betekent ook dat veel gymschoenen/ gymkleding te
klein/kapot zijn. Als u nieuwe schoenen gaat kopen voor uw kind dan graag schoenen met
een harde schoenzool. Geen ballet/ dunne turnschoentjes. Dit voor de veiligheid van de
voeten. Gymmen in een korte broek en een T-shirt is het fijnst voor de kinderen. Wilt u er voor
zorgen dat na de vakantie de gymkleding (en gymtas, eventueel het koordje herstellen)
weer op orde is?

Dank je wel…
Als we terugkijken op het schooljaar kunnen we gelukkig zeggen dat er veel gedaan is en
dat er hard gewerkt is. Vaak zijn wij daarbij geholpen door veel vrijwilligers. Vaak ouders van
onze kinderen die het leuk vinden en de tijd hebben een helpend handje te bieden. Het zijn
leesouders, Biebouders, kinderboerderij-ouders, klusouders, ouders die begeleiden bij
projectjes etc. Teveel om op te noemen. Wat dacht u van onze TSO-ouders en medewerkers!
Hardwerkende mensen die er met hart en ziel voor de kinderen zijn. Het gaat goed met onze
TSO. Daar zijn we trots op. Dan zijn er ook nog de mensen van OR en de MR. Zo betrokken en
vanuit een positieve instelling klaar staan voor de school. Wij zijn erg blij met alle hulp en
willen heel graag iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Nieuwsbrieven
In het nieuwe schooljaar zal de nieuwsbrief 1 x in de maand verschijnen. De ervaring leert dat
dit mogelijk zou moeten zijn. Natuurlijk zullen u altijd de informatie geven die nodig is,
desnoods via de mail van de leerkracht van uw kind.
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Goed communiceren vinden wij belangrijk. Maar goed hoeft niet altijd veel of vaak te zijn.
We gaan zien waar de behoefte ligt en horen graag van u als e.e.a. beter of anders zou
kunnen.

Blij nieuws
Juf Linda heeft goed nieuws gebracht. Ze is zwanger van haar tweede kindje. Helaas
verloopt haar zwangerschap tot nu toe niet zo prettig. Op dit moment is juf Linda al een tijdje
niet op school. Ze is erg ziek en niet in staat te werken.
De kans is groot dat zij in het nieuwe schooljaar ook onvoldoende in staat is het werk op te
pakken. Groep 6/7 zal dan ook in het nieuwe schooljaar, naast juf Lisanne, les krijgen van juf
Henriëtta van Gosliga. De ouders van de betreffende kinderen zijn hiervan al op de hoogte
gesteld.
Natuurlijk hopen we dat juf Linda zich snel beter gaat voelen, zodat ze kan genieten van
haar zwangerschap.

Schoolgids
Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft of krijgt u ook weer veel nieuwe informatie. Naast
de nieuwsbrieven is onze website altijd een belangrijke informatiebron. Ook is dat onze
schoolgids. De schoolgids is een wettelijke verplichting. De inhoud daarvan wordt elke jaar
weer bekeken en herzien.
In het nieuwe schooljaar heeft onze schoolgids een metamorfose ondergaan. De gids is
beperkter dan voorheen en geeft uitsluitend de wettelijk verplichte informatie.
U krijgt de schoolgids niet als document thuis. De gids is wel voor u beschikbaar en is bij de
start van het nieuwe schooljaar te vinden op onze website: www.catharina-school.nl
Verder leest u veel meer info op onze website. Ook deze info wordt jaarlijks bijgesteld.
Als u specifieke informatie mist, of moeilijk terug kunt vinden, geeft u dan ons even een
seintje.

Groepsfoto’s
In deze maand zijn er weer groepsfoto’s gemaakt. Deze foto’s zijn via onze website te
bewonderen.
Kijkt u onder het tabblad de school/onze groepen juli 2019.
U kunt de foto’s downloaden.
In de eerste maand zullen er ook groepsfoto’s door ons gemaakt worden. Deze krijgen ook
een plekje op onze site.
1 oktober komt ook de schoolfotograaf.

Afscheid groep 8
Voorafgaand aan de musical, dinsdagavond jl., zijn er weer ‘familiefoto’s in de lijst’
gemaakt. Deze foto’s kunt u op onze website bekijken. Ook deze zijn dan weer te
downloaden.

Lezen in de vakantie
Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de schoolprestaties van uw kind op de
basisschool niet ten goede komt. De vakantie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het groter
worden van de verschillen in leesprestaties tussen basisschoolleerlingen. Bij een aantal
kinderen is aan het begin van het schooljaar namelijk een terugval in leesvaardigheid te zien.
Dit wordt vakantiedip of zomerverval genoemd.
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar te kunnen
voortzetten en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis nog
regelmatig te lezen. Neem dus lekker een boekje mee op vakantie!
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Jarig!
19 juli
21 juli
21 juli
24 juli
25 juli
25 juli
28 juli
30 juli
2 augustus
7 augustus
12 augustus
15 augustus
17 augustus
17 augustus
20 augustus
20 augustus
25 augustus
27augustus
28 augustus
29 augustus
29 augustus
31 augustus
1 september
2 september
12 september
13 september
19 september

Ties Walraven
Mick Sweep
Nienke Verkleij
Djoshua van Ruijven
Tessel Hollaar
Jayden Janssen
Noëlle van der Linden
Siem de Wit
Fleur Rietveld
Olivier Mucaj
Bregje Verweij
Emma Bakker
Gerlinde Janssen
Niels de Jong
Pablo Kuijf
Milan van Zwieten
Roy Achterberg
Ivan Moons
Sven Straver
Tijn Hof
Mila Janmaat
Saar Harkema
Milan van Leeuwen
Jula van Schaik
Jayla van Leeuwen
Megan Straub
Roos van den Berg

Van harte gefeliciteerd!
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groep 2
groep 4A
groep 4B
groep 4B
groep 2
groep 1
groep 5
groep 1
groep 7
groep 7
groep 6A
groep 7
groep 8
groep 2
groep 6A
groep 5
groep 4B
groep 3
groep 7
groep 7
groep 2
groep 3
groep 8
groep 4B
groep 3
groep 3
groep 5

