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

Activiteiten
en data
Maandag 20 november:
Knutselavond Sint voor
ouders groep 1 t/m 4 vanaf
19.30 uur
Dinsdag 21 november:
Schoenzetten
Dinsdag 28 november:
Pietengym groep 1 t/m 4
Donderdag 23 november:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
Op vrijdag gymt groep 1 in de speelzaal. Willen jullie denken aan
makkelijke schoenen zodat de kinderen zelf de schoenen aan en uit
kunnen trekken? Denk hierbij aan klittenband schoenen of laarsjes
met een rits.

Tijdens de Sinterklaas periode willen wij graag knutselen met lege
toiletrollen. Helaas zijn wij door onze voorraad heen. Willen jullie lege
toiletrollen voor ons verzamelen en afgeven bij de leerkracht?
Alvast bedankt.

Maandag 20
november:
Knutselavond Sint

St. Catharinaschool
Grote haven 2d

In groep 1-2-3 kunnen de
kinderen sinds kort zelf een
werkje maken met strijkkralen.
Nu zijn wij alleen nog op zoek
naar een strijkijzer (en papier),
zodat wij deze kralen op
school kunnen strijken.
Wie is onze redder in ‘nood’?!
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Op maandag- en
donderdagmiddag lezen de
kinderen van de bovenbouw
met de kinderen van groep 3
t/m 5: ‘duo-lezen’.

Op donderdag 2 november
kwamen onze grote vrienden
van groep 7 met ons een
boekje lezen. Deze keer niet
met ons eigen maatje maar
met andere groepjes. De
grote vrienden vonden het
wel heel erg leuk om te lezen
in de poppenhoek. Bedankt
namens de kinderen van
groep 1-2A

Groep 3
De kinderen van groep 3 zijn
alweer gestart met boekje 4
van de leesmethode “Veilig
leren lezen”. Ze leren de
woorden “huis, weg, bos, tak
en hut” en de letters “h,w,o,a
en u.”
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Met rekenen leren we de
begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en
het plus- en minteken met de
bussommen. We splitsen
getallen tot en met 12 in twee
gedeelten. Ook gebruiken we
de getallenlijn bij het tellen tot
en met 12 met huppen van 2
en zoeken we de plattegrond
bij een getekend
blokkenbouwsel en noteren
hoogtegetallen.

Nieuws uit de
middenbouw
Afgelopen weken hebben de
kinderen met crea gewerkt
aan een ‘toverstokje’. Deze les
werd gegeven door meester
Jamiro. De kinderen mochten
zelf een tak uitzoeken en deze
met verschillende versiersels
versieren: touw, glitters, lint,
etc. Van te voren moesten ze
nadenken waarvoor het stokje
was; welke spreuk wilden ze
daarmee uitspreken?
De kinderen zijn enthousiast
aan de slag gegaan en
sommigen hebben daarbij
ook een spreukenboekje
gemaakt.
Ook heeft de meester een
muziekles gegeven, waarbij
het toverstokje goed van pas
kwam!
Bij Naut (natuur) zijn we
begonnen met het thema
over dieren. Sommige dieren
hebben wel botten, anderen
niet. Sommigen hebben ogen,
anderen niet. Ook zijn er
dieren die schutkleuren
hebben, maar er zijn ook
dieren met alarmkleuren, die
vallen juist extra op. Waarom is
dat?
Met Brandaan werken we
over Romeinen in Nederland.
Hoe veroverden ze stukken
land? Tegen wie moesten ze
vechten en hoe deden ze
dat? Welke spullen komen uit
de tijd van de Romeinen? Ook
kijken we naar kleding uit die
tijd, er was namelijk een groot
verschil tussen de kleding van
de Germanen en die van de
Romeinen.
Op de foto een voorbeeld
van 2 toverstokken.

Dierenambulance
Woensdag 1 november heeft groep 4/6 een gastles ‘Voorlichting Dierenambulance’
gekregen. Deze gastles bestond uit een kijkje nemen in een echte dierenambulance en een
presentatie over de dierenambulance.
Wat waren de kinderen enthousiast!

(Op de website zijn er meer foto's te zien)

Knutselavond Sint
Hoera, Sinterklaas is op weg naar Haastrecht. En natuurlijk heeft hij onze hulp weer nodig.
Daarom organiseren we voor alle ouders van groep 1 t/m 4 een knutselavond op maandag
20 november vanaf 19.30 uur. U komt toch ook helpen?

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan onze school.
’s Middags zijn alle kinderen vrij!
Sinterklaas heeft laten weten dat alle kinderen op dinsdag 21 november hun schoen mogen
zetten op school!
Neem daarom vanaf vrijdag 17 november een schoen, laars o.i.d mee. Natuurlijk mag daar
een tekening voor de Sint in of iets lekkers voor het paard.
We volgen op school het Sinterklaasjournaal.

Plusklas
Vrijdag 3 november is er gestart met de Plusklas voor de groepen 5 tot en met 8. Deze
leerlingen zijn gekozen door middel van een observatielijst die de groepsleerkracht heeft
afgenomen. Onder leiding van juf Anne-Loes wordt een aantal projecten op de
vrijdagmiddag aangeboden. In verband met de gymtijden is er gekozen om twee groepen
samen te stellen: groep 5-7 en groep 6-8. Het eerste project waarmee de kinderen tot aan
de kerstvakantie starten is het maken van een stop-motion film.

Daarnaast is er gekeken naar leerlingen die binnen de groep extra uitdaging/verdieping aan
kunnen op het gebied van taal, rekenen en wereld oriëntatie. Deze leerlingen zullen hier ,aan
de hand van een korte instructie van het onderwerp door juf Melissa, in de klas aan werken.
Deze taken worden in de weektaak opgenomen en kunnen daarna zelfstandig gemaakt
worden.

Aanwezigheid directie
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is gemeld ben ik uitsluitend op donderdag en vrijdag
aanwezig op de Catharina. Dit i.v.m. interim werkzaamheden op een school in Alphen a.d.
Rijn. Melissa Janssen is voor u het aanspreekpunt voor de dagen dat ik niet aanwezig ben. In
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samenspraak met het college van bestuur hebben we besloten deze verantwoordelijk voor
Melissa meer te formaliseren. Concreet betekent dit dat Melissa Janssen officieel
directietaken invult en mij vertegenwoordigt op de momenten dat ik niet aanwezig ben. Zij is
dus meer dan een ´aanspreekpunt´. Haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden liggen
dus naast het lesgeven aan groep 7-8, ook bij de voortgang en de dagelijkse gang van
zaken op onze school.
Tot nu toe hebben wij de inzet van Melissa als zeer prettig en waardevol ervaren. U kunt dus
altijd bij haar terecht. Rond de Kerst zullen we haar nieuwe rol met het bestuur evalueren.
René van Ommeren

Nieuws uit de MR
Op het moment bestaat de MR van de St. Catharina uit 2 ouders van onze school en 2
leerkrachten. Eén van deze ouders zal aan het einde van dit jaar stoppen, aangezien zij dan
geen kind meer op onze school heeft.
We zitten in een belangrijke periode, met een mogelijke fusie/samenwerking tussen de 3
basisscholen in Haastrecht. Wij vinden het belangrijk alvast op zoek te gaan naar een
betrokken ouder, die dit jaar vast kan meelopen en zo kan kijken welke taken bij de MR
horen.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we
de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het
team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of
de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.
Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven;
- die waarvoor instemming van de MR vereist is;
- die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op
met het bedenken van beleid, inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt
uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
Heeft u interesse om lid te worden van onze MR? Dan kunt u een email sturen voor 1
december 2017 naar linda.vanden.ijssel@degroeiling.nl (voorzitter MR). Bij meerdere
aanmeldingen zullen we een verkiezing houden. Wij horen graag van u!

Jarig!
13 november
17 november
22 november
23 november
Van harte gefeliciteerd!
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Shi van der Linden
Maud van Vliet
Lizzie den Uijl
Stijn den Outer

groep 3
groep 7
groep 1
groep 7

