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In deze nieuwsbrief o.a.:

Donderdag 19 december:

▪ Nieuws uit de groepen
▪ Nieuwe leerkracht
▪ Voorschoolse opvang

11.15 uur Kerstviering met pater Bos
’s middags zijn de kinderen vrij
17.00 uur Kerstbuffet

oefenen ze met het meten van een kerstboom. Eerst
plakken zij de stam op. Daarna wordt de kerstboom

Vrijdag 20 december:
Foute truienochtend / Onesie-ochtend

’s Middags zijn alle kinderen vrij

Maandag 23 december t/m vrijdag 3
januari:
Kerstvakantie

Dinsdag 14 januari:
MR-vergadering
19.30 uur: EHBO-avond groep 8

gemaakt, de top is smal en het wordt steeds breder. En
aan het einde mag deze boom versieren worden met
plakkertjes en glitters.
Woensdag 11 december hebben de kinderen van groep 2
een karateles gekregen. Stefano heette de meester en hij
had hulp van Marjolein (tante van Bibi). Eerst moesten
de kinderen allemaal oefeningen doen om warm en
soepel te worden. Ze moesten een stofzuiger en een

Woensdag 22 januari:
20.00 uur Ouderraad

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
De Sint is weer veilig in Spanje en ook de kerst loopt op
school aan zijn einde. Na de vakantie hebben wij eerst
een themavrije week, daarna starten wij met het thema
winter.
Ook zijn wij op zoek naar verkleedkleding. Heeft u
misschien thuis nog iets liggen, zouden wij dit graag
gebruiken tijdens het spelen in de poppenhoek. U kunt
dit afgeven bij juf Mirjam, juf Monique of juf Anne-Loes.
In groep 1 zijn we goed bezig met
knippen. Sommige kinderen
vinden dit nog moeilijk, maar het
gaat steeds beter. Het tellen en
de cijfers herkennen haat ook erg
goed. In het nieuwe jaar gaan wij
hiermee door.

olifant nadoen. Daarna kregen ze een stootkussen met
een draak erop. Eerst zachte tikjes, links en rechts,
daarna zachtjes met de vuist en voet. Ook hebben de
kinderen leren tellen tot 5 in het Japans. Dat was echt
moeilijk. Het groeten naar elkaar hebben ze ook in het
Japans geleerd.
Bedankt voor de leuke, leerzame en sportieve les.
Ook hebben de kinderen van groep 1 en 2 weer mooie
kerststukjes gemaakt, het resultaat kunt u bekijken
tijdens het kerstdiner. Hulpouders, bedankt voor jullie
hulp!

De kinderen van groep 1 en 2
hebben mooie werkjes gemaakt
tijdens het thema kerst. Zo knutselen zij een engel en
Nieuwsbrief basisschool St. Catharina

Blad 1

Groep 7/8
Groep 7/8 heeft onlangs een gastles gehad van Stedin.
Deze les sloot goed
aan bij het thema
van Meander:
‘energie en
elektriciteit’. Tijdens
de gastles is er
gesproken over
energiebronnen,
duurzame energie en
waar elektriciteit
vandaan komt. De
kinderen kregen na
een bijpassende quiz
de opdracht een
duurzame uitvinding
voor de toekomst te
ontwerpen. Als afsluiter kregen alle leerlingen ook nog
een leerzaam kwartetspel mee over energie.
Naast al het harde werken in de groep was er ook tijd
voor ontspanning rondom Sinterklaas. Pepernoten
bakken in de aula was een groot succes! Naast het
maken van het deeg, het vormen van de pepernoten en
het afbakken, was het opeten toch het allerleukst en
lekkerst!

Groep 4/5
Circuit
Op dinsdagmiddag 3 december hebben wij in groepjes
gewerkt in een circuit. Er waren vier activiteiten:
kruidnoten bakken, rummikub, keezenspel en een vrije
ronde. Bij iedere activiteit waren ouders aanwezig om
een groepje te begeleiden. Iedere activiteit duurde
ongeveer 20 minuten en daarna draaiden we door totdat
alle kinderen alle activiteiten gedaan hadden.

De kinderen van groep 5 hebben voor het eerst surprises
gemaakt. Wat vonden ze het spannend!! Op 5 december
hebben we met behulp van een dobbelspel de surprises
uitgepakt. Iedereen heeft een mooie surprise gekregen.
Het was een gezellige ochtend!

Kerst
Op 6 december hebben we (met veel hulp van ouders)
de klas mooi versierd voor Kerst. Ook hebben we 's
middags samen met juf Anne-Loes, juf Liäne en juf
Denice mooie kerstplankjes gemaakt.

Donderdag 19 december gaan we 's ochtends met hulp
van ouders kerstdesserts maken. Daarna hebben we een
viering in de aula. Sommige kinderen mogen tijdens de
viering ook een stukje voorlezen.
Voor het kerstdiner hebben we mooie placemats en
potjes gemaakt.

Groep 3/4
De kinderen van groep 3/4 zijn bijna klaar voor het
Kerstdiner op school. Er zijn mooie tafellichtjes gemaakt
en placemats gekleurd. De klas ziet er gezellig uit met
o.a. zelfgemaakt kerstbomen.
Vrijdagochtend mogen de kinderen in een foute Kersttrui
of onesie op school komen. We gaan die ochtend alle
kerstspullen weer opruimen. Daarna gaan we genieten
van de Kerstvakantie.

Sinterklaas
De kinderen van groep 4 gingen op 5 december optreden
voor Sinterklaas. Dit deden ze op het nummer
'Pietengym'.
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Groep 6/7
Het klaslokaal is inmiddels omgetoverd in een gezellige
kerstsfeer. Er hangen zelfgemaakte kerststerren, plankjes
met patronen van kerststerren, rendieren en kerstballen

en we zijn nog druk bezig met de laatste voorbereidingen
voor het kerstdiner. Maar ook in deze drukke kersttijd is
er hard gewerkt. Met de leerlingen van groep 6 zijn we
op rekengebied bezig met cijferen, met groep 7 met
breuken, procenten en kommagetallen. Met taal weet
groep 7 inmiddels hoeveel woorden we eigenlijk
'geleend' hebben van andere talen, groep 6 leert steeds
meer uitdrukkingen, naast alle begrippen die bij
woordsoorten komen kijken.

Afscheid
Woensdag 18 december ben ik (juf Rianne) voor het
laatst in de groep 6/7.
Ik heb het erg naar mijn zin gehad met en in de groep. Ik
heb de sfeer zowel in deze groep als in de school heel
prettig gevonden en een fijne samenwerking gehad met
de collega's. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met de
nieuwe leerkrachten maar dat gaat vast helemaal goed
komen!

Nieuwe leerkracht

van formulieren, regelen van taalmaatjes en het
aanschaffen van kleding.
Wij denken graag met u mee en verwijzen u anders door
naar andere professionals. We werken intensief samen
met o.a. Huisartsen, Jeugd- en jongerenwerkers,
Maatschappelijk Werk (MEE), Veilig Thuis, Stichting
Leergeld en basisscholen.
In Stolwijk is, iedere week op maandagochtend
inloopspreekuur van 9.00 tot 10.30 bij de
Huisartsenpraktijk op het Stolwaardplein. U kunt altijd
binnenlopen zonder een afspraak. Ook een huisbezoek is
mogelijk. Tevens kunt u informatie of advies vragen via
email sturen info@ swok-midden.nl. Ons kantoor in
Bergambacht is bereikbaar iedere dag van 9.00 tot 13.00
op 0182-350012 of via website www.swok-midden.nl
--------------------------------------------------------------------------Enkele voorbeelden waarbij wij u kunnen helpen:
Mevrouw van Jansen wil haar zoon van 8 jaar graag laten
voetballen. Ze heeft alleen geen geld voor de contributie
en zeker geen geld voor het aanschaffen van
voetbalschoenen en andere benodigdheden voor het
voetbal.
De Welzijnsconsulent kan u op weg helpen met een
aanmelding bij het jeugdsportfonds.
Mohamed is mantelzorger voor zijn vader. Hij gaat naar
school en zorgt daarnaast voor het huishouden bij zijn
vader en moeder. Hij leest ook nog de brieven en helpt
bij het bellen met instanties.
De Welzijnsconsulent kan helpen met het zoeken naar
een vrijwilliger die zijn ouders hierbij kan helpen, of
helpen met het in gang zetten van bijvoorbeeld een
tijdelijke indicatie voor het huishouden.

Na de Kerstvakantie heten wij juf Jacqueline Geerts
hartelijk welkom op onze school.
Juf Jacqueline gaat samen met juf Lisanne en juf Saskia
lesgeven aan groep 6/7. De inzet van juf Jacqueline is ter
invulling van het zwangerschapsverlof van juf Linda.
Wij wensen juf Jacqueline heel veel werkplezier op onze
school.
In een volgende nieuwsbrief zal juf Jacqueline zich zeker
voorstellen.

SWOK-Midden
Stichting Welzijn Ondersteuning
Krimpenerwaard
De Welzijnsstichting zet zich in voor alle inwoners van
alle leeftijden binnen de Krimpenerwaard. U kunt er
terecht met allerlei vragen over wonen, huishouden,
gezondheid, vervoer, tijdsbesteding (o.a. bewegen en
sporten) en financiën. Voor kinderen en jongeren kunt u
denken aan hulp bij het aanmelden bij het Jeugdsporten Cultuurfonds en mantelzorgondersteuning voor
jongeren. Verder bieden we hulp bij het lezen en invullen
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Wij mogen op school verwelkomen
Sofie van Vliet
Romée Reichard

Veel plezier bij ons op school!
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Foute kersttruien
Vrijdagochtend hebben we in de
school de zgn. ‘foute kerstruienochtend’. Kinderen en leerkrachten
komen dan op school in de foute
Kersttrui of een onesie. Dat zal wel
weer een fraai gezicht zijn.

de klas mogen. Mocht u vragen hebben over de
Voorschoolse opvang dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met Yellowbellies via:
planning@yellowbellies.nl of 085 – 130 57 22.
Uw nettobijdrage per uur is inkomensafhankelijk, zie
onderstaande tabel:
Verzamelinkomen
€ 29.157 - € 30.581
€ 39.162 - € 40.622
€ 49.386 - € 50.981
€ 57.239 - € 60.368
€ 69.759 - € 72.887
€ 79.149 - € 82.276
€ 88.538 - € 91.665
€ 97.988 - € 101.192
€ 107.603 - € 110.805
€ 117.219 - € 120.423

netto 1e kind
€ 2,45
€ 2,81
€ 3,17
€ 3,40
€ 4,04
€ 4,52
€ 5,00
€ 5,47
€ 5,91
€ 6,31

extra kind
€ 2,27
€ 2,31
€ 2,31
€ 2,38
€ 2,51
€ 2,63
€ 2,73
€ 2,84
€ 2,93
€ 3,05

Kerstwens
24 december
6 januari
7 januari
8 januari
10 januari
11 januari
13 januari
14 januari
20 januari
23 januari

Lisa Achterberg
Fiene Dikhooff
Tijmen Wiggelinkhuizen
Esmee de Jong
Sarah de Jong
Niek Eek
Lars de Jong
Lizanne Walraven
Pieter Steenkamer
Huub Mulder
Tygo Valkhoff

gr. 8
gr. 3
gr. 3
gr. 2
gr. 2
gr. 3
gr. 4a
gr. 6
gr. 6
gr. 1
gr.1

Voorschoolse opvang
Goed nieuws! Met ingang van maandag 6 januari kunt u
gebruikmaken van Voorschoolse opvang in samenwerking met Yellowbellies. Kinderen kunnen iedere
ochtend vanaf 7.15 uur gebracht worden in de
gezamenlijke aula van het schoolgebouw. We hopen met
deze extra service te voorzien in een groeiende vraag van
ouders naar Voorschoolse opvang. Meld uw kind nu aan
via de volgende link: Inschrijven Yellowbellies.
Yellowbellies organiseert dagelijks leuke activiteiten voor
kinderen. Is het lekker weer? Dan kan er gekozen worden
om lekker buiten te spelen op het schoolplein. Uiteraard
wordt er hierbij ingespeeld op de interesses en wensen
van de kinderen, waarbij Yellowbellies ook de eigen
expertise op het gebied van bewegen met kinderen
gebruikt. Echter hebben de kinderen ook altijd de
mogelijkheid om de dag rustig te starten met een
spelletje, kleurplaat of boekje. Het belangrijkste is dat
kinderen een leuke start van de dag hebben. Na afloop
worden de kinderen naar de klas gebracht door een
Yellowbellies begeleider, tenzij kinderen zelfstandig naar
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We gaan de deuren van de school heel even sluiten. Er
staan ons bijzondere dagen te wachten: Kerst en Oud en
Nieuw. Voor veel mensen fijne dagen van feest en
gezelligheid, samen met familie en vrienden. Maar het
zijn ook dagen om stil te staan bij gebeurtenissen om ons
heen. Zo ervaart ieder van ons Kerst op zijn eigen wijze.
Wij hopen van harte dat u straks met familie en vrienden
een mooie en/of bijzondere Kerst zult hebben.
Wij zien de kinderen weer op 6 januari!

Volgende nieuwsbrief
23 januari 2020 !
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