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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, Kinderboekenweek

Activiteiten
en data
Woensdag 27 september:
Start Kinderpostzegels

Maandag 2 oktober:
Opening Kinderboekenweek

Dinsdag 3 oktober:
Ouderavond ‘Puberwereld’
groep 7/8

Woensdag 4 oktober:
Studiedag, kinderen zijn vrij

Donderdag 5 oktober:
Stakingsdag, school is gesloten

Vrijdag 6 oktober:
Kinderen mogen verkleed op
school komen in het thema:
‘griezelen’.

Vrijdag 6 oktober:
Volgende nieuwsbrief

Woensdag 11 oktober:
Boekenmarkt 12.00 uur

Vrijdag 13 oktober:
Speelgoedochtend groep 1 en
2

Nieuws uit de onderbouw
De kinderen van groep 1 vinden het soms nog lastig om hun
potlood goed vast te houden. Maar hier hebben wij hulp voor
gekregen. Deze komt van Hompeltje een kabouterman en
Pompeltje de dwerg. Zij houden voor ons de zware boomstam
(potlood) vast. De zware boomstam mag rusten in de kruiwagen
(gedeelte tussen duim en wijsvinger). Dus mocht uw kind met
smileys op de duim en wijsvinger en een streep op de hand
thuiskomen, zijn Hompeltje en Pompeltje langs geweest.

Woensdag 4
oktober:
Studiedag!
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Veel kinderen in groep 2
hebben hele mooie
veterschoenen. Wilt u thuis
met uw kind oefenen om de
veters te strikken? Als zij dit
kunnen mogen zij dit op
school laten zien en krijgen zij
van ons een echt
veterstrikdiploma.

de kinderen vooruit en
achteruit tellen vanaf een
willekeurig begingetal tot en
met 12 en gaan we verder
met het splitsen van
hoeveelheden tot en met 12 in
twee gedeelten.
Hulp gevraagd
De Kinderboekenweek heeft
als thema ‘griezelen’. In de
onderbouw kiezen we voor
het thema ‘sprookjes’. Daar
kun je ook bij griezelen!
In de gang komt een
intekenlijst voor ouders, opa’s
en oma’s die een keertje
willen komen voorlezen, of
willen helpen bij het maken
van een snoephuisje van Hans
en Grietje. Komt u ook
helpen?

Nieuws uit de
middenbouw

Welkom

In groep 5 hebben we een
mooie verjaardagskalender
gemaakt:

Per 2 oktober mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Julia Steenbergen
Veel plezier bij ons op school!
In groep 1&2A vieren wij de
verjaardagen met een
zelfgemaakte
verjaardagstaart. De leeftijd
van de jarige job is te zien aan
het aantal brandende
kaarsjes.
Helaas is onze huidige
verjaardagstaart op… Wie
vindt het leuk om voor ons een
nieuwe te maken?
Ouders, verzorgers, grote
broers of zussen, opa’s of
oma’s die het leuk vinden om
te maken kunnen dit melden
bij juf Mirjam of juf Anne-Loes.
Groep 3
De kinderen van groep 3 zijn
begonnen aan boekje 2 van
veilig leren lezen. Inmiddels
hebben zij de woorden ‘teen’
en ‘een’ geleerd. ‘Neus’,
‘buik’ en het woordje ‘oog ‘
volgen nog. De bijbehorende
letters zijn ‘t, ee, n, b en oo’.
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Na de tweede rekentoets
volgende week beginnen we
al aan blok 3. In dit blok leren

Nieuws uit de
bovenbouw
Prinsjesdag groep 7/8
Afgelopen dinsdag 19
september was het ook
Prinsjesdag in groep 7/8. De
groep heeft als 'Derde Kamer
leden' gedebatteerd over
verschillende stellingen. De
groep werd verdeeld in drie
fracties groen, blauw en roze
en hebben onder andere
gedebatteerd over de stelling:
scholen moeten verdwijnen en
kinderen moeten voortaan
thuis les krijgen via de
computer.
Daarnaast heeft de groep
gewerkt in een bijpassend
werkboekje en meer geleerd
over de politiek in Nederland.

Informatieavond Puberwereld
Dinsdagavond 3 oktober wordt er voor de ouders van de groepen 7 en 8 (St.
Catharinaschool, de Morgenster en de Vlisterstroom) een informatieavond
georganiseerd door de GGD. Uw zoon of dochter heeft hier al een brief voor mee naar huis
gekregen. U komt toch ook? Het inleverstrookje moet uiterlijk woensdag 27 september bij juf
Melissa worden ingeleverd.

Kinderboekenweek
Officieel start de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober. In verband met de studiedag
starten wij met dit thema op maandag 2 oktober. Het thema is dit jaar: “Gruwelijk eng”. We
openen dan gezamenlijk met dansen op het lied van Kinderen voor Kinderen.
Vrijdag 6 oktober is er een voorstelling voor de kinderen van de groepen 1 en 2.
Daarnaast mogen alle kinderen deze dag verkleed op school komen. Dat wordt griezelen!
Op maandag 9 oktober gaan de juffen voorlezen in een andere groep.
Woensdag 11 oktober organiseren we weer een boekenmarkt.
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen vanaf 12.00 uur boeken verkopen in de aula. De
kinderen van groep 4 onder begeleiding van een ouder. De kinderen van groep 1 t/m 3
mogen met ouders/begeleiders rondlopen op de boekenmarkt. De andere kinderen mogen
dit zelfstandig doen. De boeken moeten thuis geprijsd worden en mogen 50 cent of een euro
kosten. Het is daarom handig als de kinderen kleingeld meenemen. Om 12.30 uur is de
boekenmarkt afgelopen. Boeken die niet verkocht zijn worden weer mee naar huis
genomen.
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Het ouderportaal in Parnassys
Vanaf vandaag kunt u als ouders ons ouderportaal van het leerlingvolgsysteem Parnassys
bekijken. Het ouderportaal geeft inzicht in een belangrijk deel van het leerlingvolgsysteem. U
krijgt inzicht in de volgende gegevens:
 De leerling gegevens
 De absentie
 De notities die opgesteld zijn
 De resultaten CITO-leerlingvolgsysteem
 De resultaten van de methodetoetsen : zaakvakken, rekenen, taal en Engels Bent u uw
inloggegevens kwijt? Dan kunt u contact opnemen met de administratie van de school.
(administratie.stcatharina@degroeiling.nl)

Jarig!
24 september
24 september
24 september
25 september
28 september
29 september
29 september
29 september
5 oktober
Van harte gefeliciteerd!
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Merel Smit
Viviënne Steenbergen
Tim Straver
Djedden de Lang
Lana de Kruijff
Anna van den Berg
Montoya van Rhijn
Sienna van Rhijn
Thijs van As

groep 8
groep 3
groep 6
groep 5
groep 3
groep 5
groep 5
groep 5
groep 3

