Nieuwsbrief 388
RKBS St. Catharina

Haastrecht

7 september 2017
o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, schoolfotograaf

Activiteiten
en data
Woensdag 13 september:
19.30 uur Algemene
ledenvergadering
Oudervereniging
Donderdag 14 september:
Schoolfotograaf
Maandag 18 september:
Informatieavond groep 4/6
en groep 5
Dinsdag 19 september:
Informatieavond groep
1,2,3 en groep 7/8
Donderdag 21 september:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
De kinderen hebben allemaal mooie bekers en bakjes. Soms ook
dezelfde. Wilt u ze daarom voorzien van een naam.? Het liefst met
een watervaste stift.
Volgende week starten we met het thema: “mijn lijf”.
Wat zit er eigenlijk allemaal aan je lijf en waar is het voor bedoeld?
Groep 3
De kinderen van groep 3 zijn druk bezig met leren lezen. Inmiddels
hebben zij de woorden ‘vis, sok en aan’ geleerd. ‘Pen’ en het
woordje ‘en ‘ volgen nog. De bijbehorende letters zijn ‘v- i – s – aa –
p en de e’.
Met rekenen leren ze de getalsymbolen 0 t/m 12 te verbinden met
de juiste hoeveelheid. Ook hebben ze leren turven, best lastig hoor.
Ook maken ze staafdiagrammen, leren ze getallen te splitsen ( in 2
kooien zitten 5 vogels, als er in de ene kooi 2 zitten, hoeveel zitten er
dan in het andere hok?) en getallen op de juiste plek op de
getallenlijn te plaatsen.

Donderdag 14
september:
schoolfotograaf
Nieuws uit de
middenbouw
Even voorstellen

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

Welkom
Per 13 september mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Jayla van Leeuwen
en per 14 september:
Megan Straub
Veel plezier bij ons op school!

Mijn naam is Romy Fleuren en
ik ben 19 jaar oud. Dit
schooljaar ga ik beginnen aan
mijn 2e jaar aan de pabo van
de Hogeschool Utrecht. Voor
mijn opleiding ben ik elke
dinsdag aanwezig in groep
4/6 waar ik mijn stage ga
lopen.
Ik woon in Gouda Goverwelle
bij mijn ouders, samen met
mijn zusje, twee broers en
twee honden. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om te bakken,
koken en veel leuke dingen te
ondernemen samen met mijn
familie en vriendinnen.
Afgelopen schooljaar heb ik
het erg naar mijn zin gehad op
de opleiding. Ik heb dan ook
zin om in groep 4/6 veel leuke
(en leerzame) lessen te geven
aan de kinderen. Komend half
jaar zal ik vooral les gaan
geven aan groep 4. Dit komt
doordat mijn opdrachten
vanuit de opleiding komend
half jaar gericht zijn op de
onderbouw.
Ik kijk er naar uit om de
kinderen van groep 4/6 beter
te leren kennen!
Groetjes Romy
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Groep 5
Met spelling zijn we begonnen
met herhalen: de ng/nk, ei/ij,
au/ou, eer/oor/eur en de
eeuw/uw/ieuw.
We schrijven woordpakketten
over, werken in het werkboek,
maken een kopieerblad en
pakken soms ook nog de ipad
erbij! Dit moet goedkomen!
Afgelopen week hebben we
bij Leefstijl (onze sociale
emotionele ontwikkelingsmethode) een rij gemaakt op
volgorde van huisnummer,
hierbij mochten de kinderen
overleggen. Daarna maakten
we een rij op volgorde van
lengte, hierbij mochten de
kinderen alleen maar gebaren
maken en niet praten. Dit was
moeilijk! Daarna deden we
een reactiespel; met briefjes in
hun hand wisten de kinderen
wat ze moesten doen. Klinkt
ingewikkeld (was het ook best
wel), maar het was vooral ook
erg hilarisch!

Nieuws uit de
bovenbouw
De kinderen van groep 7 en 8
zijn dit jaar weer gekoppeld
aan een ‘adoptiekleuter’ uit
groep 1 en 2. Vorige week
hebben de bovenbouwers de
kleuters bijvoorbeeld al
geholpen met het maken van
een tekening voor de
trotsmap. Daarna was er ook
nog even tijd om gezellig
samen te spelen.

Duo - lezen
Groep 4 tot en met 8 is dit jaar van start gegaan met duo- lezen. Op de maandag en de
donderdagmiddag lezen de kinderen in verschillende tweetallen samen een leesboek.
Tijdens het lezen wisselen ze elkaar op een interactieve manier af met hardop lezen. Ook
leren ze elkaars fouten te verbeteren en woorden aan elkaar uit te leggen. De kinderen
vinden deze manier van lezen erg leuk!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt onze school weer bezoeken.
Donderdag 14 september is de schoolfotograaf ’s morgens aanwezig voor portretten en
foto’s van de groep.
Waar u op moet letten
- Witte achtergrond dus advies kleurrijke kleding (waarschuwing: fluorescerende
kleding komt niet goed op de foto over.)
- Er wordt ook een foto van het hele kind gemaakt, dus schoenen komen ook op foto.
Vanaf woensdag 6 september hangt er een intekenlijst bij de ingang van de Catharina
school op het mededelingenbord om op woensdag 13 (vanaf 12.45 ) en donderdag 14
(vanaf 15.15) september broer-zus foto's te maken met broers/ zussen die niet op onze/ of op
een andere school zitten.

Informatieavonden
Op 18 en 19 september vinden de informatieavonden plaats.
Op deze avond krijgen de ouders informatie over de groep van hun kind. We hebben het
dan niet over het kind zelf en zijn/haar ontwikkeling, maar wel over veel zaken die in het
schooljaar voorbij komen. De leerkracht vertelt over de leerstof van de groep, de organisatie
van de lessen, de afspraken die voor de groep belangrijk zijn, etc.
De ervaring leert dat deze avonden zeer nuttig en informatief zijn.
Bij deze willen wij u alvast uitnodigen.
Maandag 18 september : groep 4/6 en groep 5
Dinsdag 19 september : groep 1,2,3 en 7/8
De informatieavonden starten om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur met koffie en/of thee.
Met de planning van de avonden is zoveel mogelijk rekening gehouden met broertjes en
zusjes in andere groepen. Helaas voorkomen we niet dat enkele ouderparen zich moeten
opsplitsen over twee groepen op hetzelfde tijdstip. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Staking 5 oktober
Vrij recent is bekend gemaakt dat de scholen op 5 oktober de deuren sluiten i.v.m. de
landelijke staking.
Wij weten op dit moment nog niet of wij als Catharinaschool aan de staking meedoen. De
kwestie zal uiteraard in het schoolteam aan de orde komen en ook binnen de Groeiling ter
discussie worden gesteld.
Doen wij mee, dan moeten ouders dit in een vroeg stadium weten, zodat er opvang
geregeld kan worden.
Wij beloven u zo spoedig mogelijk te informeren.

Schoolshirts inzamelen en gratis afhalen
Wanneer we met school op pad gaan (schoolreis, avondvierdaagse, ...) zijn schoolshirts
verplicht. Zowel voor de kinderen als voor de begeleiders. Ze worden echter vaak maar een
paar dagen gebruikt en kunnen prima nog een ronde mee. De OR wil shirts die u niet meer
gebruikt inzamelen. Deze kunnen dan weer gratis opgehaald worden door andere ouders.
Heeft u shirts die u niet meer gebruikt? Of heeft u een (groter) shirt nodig? U kunt ze
afgeven/ophalen bij Monique Verweij (moeder van Tijmen groep 7 en Bregje groep 5, 061567 3386). Indien voorradig natuurlijk.
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Samenwerken in de gymles.
Alle groepen zijn in de gymles bezig met het thema samenwerken. Hierbij 2 foto’s van groep
7 en 8. Door samen te werken kunnen ze het touw strak houden terwijl er een klasgenoot
opstaat! Goed gedaan groep 7 en 8!

Kleedjesmarkt en hondenplons in zwembad De Loete
Op zaterdag 16 september, de laatste zwemdag in zwembad De Loete, sluiten wij het
seizoen af met een “kleedjesmarkt/vrijmarkt”.
Naast dat je van 11:00 – 13:00 uur voor de laatste keer kunt zwemmen is er op het veld een
kleedjesmarkt van 11:00 – 16:00 uur.
Staat je zolder vol met speelgoed, boeken, etc. of heb je een talent (muziek, goochelen,
schminken, kokkerellen, etc.) waar je iets mee wilt verdienen? Reserveer dan nu alvast een
plekje door je aan te melden bij de kassa of via
https://vlisterbaden.nl/activiteiten/kleedjesmarkt-in-de-loete/
Iedereen die een plekje heeft gereserveerd kan vanaf 10:30 uur via het grote hek bij het
parkeerterrein naar binnen om hun kleedje uit te stallen. Om 11:00 uur kunnen de
kopers/kijkers via de ingang van het zwembad gratis de kleedjesmarkt bezoeken.
Ook kan je op de laatste dag samen met je hond komen zwemmen!
14:00 - 14:15 uur Demonstratie Reddingshond door Waterwerkgroep Colonia Nederland
14:15 – 16:00 uur Zwemmen voor alle honden met hun baasjes
Een deel van de opbrengst zullen wij doneren aan de KNGF geleidenhond.
De kosten bedragen € 3,00 per hond en €3,00 per baasje.
Van elke €3,00 doneren wij € 0,50 aan de KNGF geleidenhonden

Jarig!
19 september
Van harte gefeliciteerd!
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Roos van den Berg

groep 3

