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nieuws uit de bouwen, schoolbenodigdheden

Activiteiten
en data
Maandag 4 september:
“Klaar voor de start”open
podium 14.30 uur in de aula.
U komt toch ook kijken?
Maandag 4 t/m vrijdag 8
september:
‘Speeddate” ofwel de
omgekeerde
oudergesprekken

De school is weer begonnen!
De eerste schoolweek zit er weer op. Na een vakantie weer flink
uitgerust en fris aan de start.
De verhalen over de vakantie komen bij de kinderen los: waar zijn
we geweest, wat hebben we gedaan, hebben we genoten en
plezier gehad? We horen veel leuke verhalen, maar weten ook dat
niet voor iedereen de vakantie fijn is verlopen. Om welke reden dan
ook. Daar staan we, als het nodig is, dan ook bij stil.
Kijken we naar buiten dan zien we dat het lekker weer is: de zomer
lijkt nu pas begonnen. In september zal het zeker mooi weer
worden. De start van het schooljaar….we hebben er weer zin in en
hoe leuk is het om al die vrolijke gezichten van de kinderen weer te
zien.
Het team van de Catharina zet weer het beste beentje voor om de
kinderen het maximale te kunnen bieden. Daar gaan we voor!
Voor u en uw kinderen kijken we uit naar een geweldig jaar.
René van Ommeren

In de week van 4
september:
speeddategesprekken
Nieuws uit de onderbouw
St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht
Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

Welkom
Na de vakantie mochten wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Dani Jansen
Fenna Jansen
Ian Meewezen
Ties Walraven
Tessel Hollaar
Niels de Jong
Mila Janmaat

Na een lange vakantie is het
best weer even wennen. De
eerste weken van het nieuwe
schooljaar gebruiken we
daarom om weer vertrouwd te
raken met alle regeltjes,
werkjes en de kinderen in de
klas.
We zijn erg blij dat we ook dit
jaar weer vrijwillige hulp
krijgen. Op maandagochtend
is dit van juf Janneke.
Daarnaast krijgen we nu hulp
op de woensdagochtend van
juf Marcella.
Groep 3
In groep 3 hebben we
inmiddels al de woordjes ik,
maan en roos geleerd en de
letters ‘m’ en ‘r’. We spreken
deze letters uit zoals ze klinken,
dus ‘mmm’en ‘rrr’ ipv de
‘em’en de ‘er’. Ons
letterkastje is goed gevuld!

In groep 4:
Kynan Zwiers
in groep 6:
Raven Witteveen
Veel plezier bij ons op school!
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We hebben deze letters ook al
leren schrijven. Nieuw is dat de
kinderen in groep 3 geen
schrijfletters meer leren maar
blokletters. Waarom?
De meeste kinderen leren op
de basisschool schrijven in een
verbonden schrift. Dit
verbonden schrift was ooit
noodzakelijk om met een
kroontjespen goed en op
snelheid te kunnen schrijven.
Kroontjespennen zijn echter al
lang niet meer in gebruik. Uit
onderzoek en ervaring blijkt
dat kinderen met blokschrift
sneller leren schrijven en op
voldoende snelheid leren

schrijven (net zo snel als het
verbonden schrift). Maar wat
minstens zo belangrijk is:
kinderen blijken met het
blokschrift leesbaarder te
blijven schrijven.
In de eerste weken van het
schooljaar komt er zo heel wat
op de groep 3 leerlingen af.
Het is heel normaal dat de
kinderen daar in het begin
vermoeid door zijn. Gelukkig
kunnen ze ’s middags ook nog
lekker spelen in de
poppenhoek, bouwhoek etc.
In groep 2 gingen de kinderen
nog samen met de juf naar
buiten. In groep 3 hoeft dit niet
meer. We hebben
afgesproken dat mocht er
niemand zijn om ze op te
halen, dan komen ze even
terug naar de juf.
Groep 4/6 heeft een leuke
start van het schooljaar!
De kinderen hebben op de
eerste dag met elkaar kennis
gemaakt, dit vonden
sommigen best spannend.
Daarnaast hebben we
maandag in groep 4 en in
groep 6 al hard gewerkt
aan rekenen, spelling en
taal. De spanning was er al
snel vanaf en de groepen
gaan erg leuk met elkaar om.
Op dinsdag hebben de
kinderen ook weer hard
gewerkt. Daarbij had groep 4
in de ochtend gym en groep 6
in de middag. Aan het eind
van de middag hadden
de kinderen een leuke
tekenactiviteit met elkaar (zie
foto)

Vanaf dinsdag 5 september
loopt Romy Fleuren stage in
groep 4. Ze is 2de jaars
student.

Nieuws uit de bovenbouw
Groep 5
De eerste week is alweer achter de rug! Wat was het een gezellige drukte maandagochtend
in groep 5. Zenuwachtige kinderen, waar zal ik zitten, gespannen ouders, maar ook voor ons
leerkrachten was het weer wennen. Inmiddels heeft bijna iedereen zijn draai weer gevonden.
We gaan er met elkaar een leuk, leerzaam en gezellig jaar van maken!
In de eerste week hebben we met rekenen al leren door- en terugtellen met sprongen van 1,
5, 10 en 100. Bij spelling staan woorden met –ng en –nk (slang, bang etc.) centraal. Ook
hebben we kennisgemaakt met de nieuwe vakken Brandaan (Geschiedenis), Naut (Natuur
en Techniek) en Meander (Aardrijkskunde). Wat een enthousiasme bij jullie! Erg leuk om te
zien.
Vanaf maandag 28 augustus zullen de kinderen in groep 5 elke maandag rekenhuiswerk
mee naar huis krijgen. De bedoeling is dat ze dit de maandag erop (maandag 4 september)
weer inleveren op school. Eerder mag natuurlijk ook. Op maandag 4 september zullen ze dan
weer nieuw huiswerk krijgen dat ze maandag 11 september weer in moeten leveren.
Een aantal kinderen heeft hun rapportmap al bij ons ingeleverd. Fijn! Ook hebben wij een
aantal trotsmappen ontvangen. Vanaf groep 5 hebben de kinderen hun trotsmap niet meer
nodig omdat we dan ontwikkelingsgesprekken voeren in plaats van trotsmapgesprekken. De
trotsmap mag u dus thuis houden.
Groep 7/8
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Afgelopen maandag zijn we weer gezellig aan de
slag gegaan in groep 7/8. Een spannend en leuk jaar, waar we weer een hoop leerzame en
leuke dingen gaan doen.
Deze week hebben we al weer hard gewerkt, maar is er ook zeker veel tijd voor
kennismakingsspelletjes en samenwerkingsopdrachten. We hebben er weer zin in en gaan er
een leuk jaar van maken!

Afscheid Luisa Janner
Eén ochtend in de week gaf Luisa Janner een aantal kinderen les in Frans en Italiaans. Dit jaar
start ze als docent op de middelbare school `de Goudse waarden’. Bedankt voor al je inzet
Luisa! Heel veel succes toegewenst in deze nieuwe uitdaging!

Bereikbaarheid directie
Dit schooljaar is onze directeur, René van Ommeren, ook interim-directeur van basisschool de
Meridiaan in Alphen a.d. Rijn. Dit maximaal voor de duur van een schooljaar. Vorig schooljaar
heeft deze mededeling al in de nieuwsbrief gestaan.
Dit betekent dat hij niet alle dagen op de Catharina aanwezig zal zijn. Hij zal in principe
aanwezig zijn op donderdag en vrijdag. De andere dagen (ma, di en wo) neemt juf Melissa,
naast haar lesgevende taak, een aantal zaken waar. Zij zal die dagen voor u en het team,
als dit nodig mocht zijn, aanspreekpunt zijn. U kunt haar dus altijd benaderen.
U begrijpt natuurlijk dat u te allen tijde bij de leerkracht aan kan kloppen voor zaken die de
groep, cq. uw kind aangaan.

3

Gezocht
Wie wil een aantal kinderen helpen met het digitale leesprogramma BOUW?
Het duurt ongeveer een kwartier per leerling.
Mocht u willen helpen dan graag een mail naar Saskia Hagers, ib.StCatharina@degroeiling.nl
Wilt u daarbij aangeven hoeveel tijd u ter beschikking heeft en op welke dagen?

Speeddate-gesprekken
In de week van 4 september vinden de speeddate-gesprekken plaats.
U wordt in de gelegenheid gesteld de leerkracht van uw kind te spreken over uw kind. De
leerkracht krijgt dus via u relevante informatie.
Speeddate-gesprekken zijn feitelijk ‘omgekeerde oudergesprekken’: De ouder informeert de
leerkracht! Gisteren heeft u een mail ontvangen over de wijze van inschrijven voor deze
gesprekken.
Deze gesprekken zijn niet bedoeld voor de kleuters die nieuw op school zijn. Ouders van deze
kinderen worden na 2 maanden uitgenodigd voor een zgn. ‘tweemaandengesprek’

Gymtas
Heeft uw kind zijn of haar gymtas alweer mee naar school genomen? Let er alstublieft ook op
of de gymschoenen nog passen!

Gymles
Om de veiligheid in de gymles te waarborgen mogen de leerlingen in de gymles geen
sieraden om. Ook oorbellen die te lang of te groot zijn moeten worden uitgedaan. Alle
sieraden kunnen in de gymzaal op de tafel worden neergelegd. De armbandjes die niet
afkunnen zullen met een schaar verwijderd moeten worden. De veiligheid staat immers
voorop.
Gymmen met los haar is niet toegestaan. Dit zit in de weg bij het sporten. Daarom voor
kinderen met lange haren graag op dinsdag en vrijdag de haren vast in een staart of vlecht.
Tip: Stop in de gymtas van uw kind wat extra haar elastiekjes. Dan kan er altijd in de gymzaal
een staart gemaakt worden. Ook voor jongens met langer haar dat in een staart kan telt
deze regel.
Ook merk ik dat na de vakantie bij een aantal kinderen de gymkleding nog niet op orde is.
Wilt u zorgen voor een T-shirt, korte broek en schoenen. Veel schoenen zijn nog te klein. Gaat
u nieuwe gymschoenen kopen zorg dan dat ze een stevige zool hebben. Geen dunne ballet
of turnschoentjes. Ook schoenen met een zwarte zool mogen niet in de zaal.

Verlof
Wegens mijn zwangerschap werk ik alleen nog maar de eerste 3 weken van het schooljaar.
Op vrijdag 8 september is voorlopig mijn laatste gymles bij de Catharina. Eind januari zal ik
weer terugkomen om alle kinderen weer les te gaan geven. In de tussentijd neemt meester
Hayo mijn lessen over. Hij zal zichzelf voorstellen in het stukje hieronder.

Even voorstellen 1

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Hayo Nagtegaal en ik kom uit Schoonhoven. Ik
zal de gymlessen van juf Liäne over gaan nemen als zij met zwangerschapsverlof is. Vanaf
dinsdag 5 september zal ik al meelopen om kennis te maken met de groepen en vanaf
dinsdag 11 september zal ik de gymlessen overnemen. Hopelijk heeft iedereen er zin, ik in
ieder geval. Tot over twee weken.
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Even voorstellen 2

Mijn naam is Marcella van der Poel-Schoonderwoerd, wonend in Oudewater.
Leerkracht van beroep, maar sinds 4 jaar heb ik mijn eigen BSO aan huis. Met mijn bakfiets
haal ik 3 dagen per week kleuters van 3 verschillende basisscholen in Oudewater op en
kunnen ze bij mij thuis lekker even bijkomen van hun schooldag in een klein groepje en een
huiselijke omgeving.
Zo’n 9 jaar geleden heb ik op de Catharinaschool ingevallen als leraarondersteuner. Dit
deed ik met veel plezier.
Dit jaar zal ik op de woensdag als vrijwilliger de groepen van juf Anne-Loes en juf Josefien
gaan ondersteunen. Ik vind het namelijk fijn om ook weer iets buitenshuis te doen.
Tot ziens, ik heb er zin in!

Even voorstellen 3

Mijn naam is Marieke Janssen en het komende half jaar loop ik stage bij groep 2/3. Iedere
maandag en dinsdag ben ik op de St. Catharina te vinden.
Ik ben derdejaars studente aan de PABO aan de Hogeschool Utrecht. Dit hele schooljaar
loop ik stage op dezelfde school. Het eerste half jaar dus bij groep 2/3, het tweede half jaar
in een van de bovenbouwgroepen.
Ik heb veel zin om de komende tijd aan de slag te gaan bij groep 2/3!

Schoolbenodigdheden
Ook dit schooljaar hebben de kinderen op school weer het een en ander nodig.
In groep 1 /2: gymschoenen en groep 2 ook gymkleding.
In groep 3: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften en gymspullen.
In groep 4: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften en gymspullen.
In groep 5: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
In groep 6: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
In groep 7: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
In groep 8: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
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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. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben, wilt u de witte trotsmap en de 4-rings mappen dan zo snel mogelijk weer
leeg meegeven naar school (wel graag de gekleurde tabbladen laten zitten!!)? Ook de
rapporten (gevuld!!)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.

Zaterdag 2 september; probeer een instrument
Muziekvereniging Concordia zet 2 september de deuren weer open voor iedereen die wel
eens een instrument uit wil proberen.
Alle kinderen vanaf groep 4 en ouders die ook wel eens een instrument uit willen proberen zijn
van harte welkom om 10.00 uur in de Grote Haven.
Iedereen kiest een instrument naar keuze en krijgt daar een gratis les van een lid van de
vereniging.
Na deze les komen we weer bij elkaar en vormen we een 'eerste-les-orkest' en oefenen met
elkaar.
Om 12.00 uur zal er een mini-concert gegeven worden om aan ouders en belangstellenden
te laten horen wat er in een korte tijd geleerd kan worden.
Na het mini-concert is er de mogelijkheid tot vragen stellen en eventueel inschrijven voor
muzieklessen het komende seizoen.

Jarig!
In de vakantie zijn er veel kinderen jarig geweest. En anderen zijn binnenkort jarig. Van harte
gefeliciteerd allemaal!
8 juli
Annika Spruit
groep 5
9 juli
Xanne - lou Blom
groep 3
11 juli
Mark van Beek
groep 7
11 juli
Bram de Haan
groep 5
12 juli
Dinant Reichard
groep 5
13 juli
Vera de Jong
groep 4
21 juli
Mick Sweep
groep 3
21juli
Nienke Verkleij
groep 3
27 juli
Menno Bras
groep 8
28 juli
Noëlle van der Linden
groep 4
2 augustus
Fleur Rietveld
groep 6
7 augustus
Olivier Mucaj
groep 6
12 augustus
Bregje Verweij
groep 5
14 augustus
Amy Smit
groep 5
15 augustus
Emma Bakker
groep 6
17 augustus
Gerlinde Janssen
groep 7
20 augustus
Pablo Kuijf
groep 5
20 augustus
Milan van Zwieten
groep 4
25 augustus
Roy Achterberg
groep 3
27 augustus
Ivan Moons
groep 2b
28 augustus
Sven Straver
groep 6
29 augustus
Tijn Hof
groep 6
31 augustus
Saar Harkema
groep 2a
1september
Milan van Leeuwen
groep 7
2 september
Levin Janssen
groep 5
2 september
Jula van Schaik
groep 2a
Van harte gefeliciteerd!
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