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Activiteiten
en data
Donderdag 21 december:
Kerstviering in de avond op
school. ’s Middags vrij.
Donderdag 21 december:
Volgende nieuwsbrief
Vrijdag 22 december:
’s Middags vrij
Maandag 25 december t/m
vrijdag 4 januari:
Kerstvakantie

Nieuws uit de onderbouw
De kinderen van groep 7&8 kwamen de kinderen van groep 1&2
helpen met het maken van een pietenmuts. Deze muts droegen wij
op 5 december. Zo kon Sinterklaas onze namen goed lezen. De
grote vrienden mochten het knipwerk doen en de kleuters het
scheuren en plakken. Wij ‘kleine vrienden’ willen onze ‘grote
vrienden’ bedanken voor het helpen.

Donderdag 21
december: ’s
avonds Kerstviering
op school

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

Welkom
Per 18 december mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Sanna Arts
Veel plezier bij ons op school!

Na het versieren van de muts
mochten de grote en kleine
vrienden een werkje kiezen op
het planbord. De grote
kinderen genoten zelf ook
enorm van het spelen in de
poppenhoek. Ditmaal geheel
verkleed als Sint & Piet.
Workshop Sinterklaas zonder
baard
Vorige week donderdag
hebben de kinderen van
groep 1/2 en 3/4 een
workshop gevolgd. Sanne de
Bakker las voor uit haar boek,
zong liedjes met de kinderen
en we knutselden een baard
voor Sinterklaas, want een Sint
zonder baard….dat kan
natuurlijk niet. Het was een
geslaagde en gezellige
ochtend.
Groep 3
Groep 3 is inmiddels gestart
met boekje 5 van veilig leren
lezen. Wat gaat het toch hard
en wat kunnen de kinderen al
goed lezen! We leren de
woorden reus, jas, riem, bijl,
hout en vuur en de daarbij
behorende letters ‘eu’, ‘j’, ‘ie’,
‘l’, ‘ou (deze noemen we ook
wel otje ou, want het begint
met een o)’ en ‘uu’.

Hoera
Jenthe en Thijs van As hebben
een zusje gekregen.
Gefeliciteerd met Sofia.

woordjes met ng (slang) en nk
(bank).

Met rekenen leren we tellen
tot en met 20 met huppen van
2 of 5, een hoeveelheid tot en
met 20 aflezen op de
kralenketting met meer dan 20
kralen, erbij- en erafsommen
zonder de bussen hanteren en
gaan we verder met het
aflezen van hele uren op een
analoge klok.

Groep 6
Groep 6 is met taal aan het
oefenen van het vinden van
de persoonsvorm en het
onderwerp in een zin. Dit
oefenen we met de taal
lessen en ook met extra
materiaal, zoals
kopieerbladen (zie foto). Met
spelling zijn we aan het
oefenen met
werkwoordspelling (ik loop,
hij/zij loopt, wij lopen).

Groep 5
Een groepsfoto met de
gemaakte surprises.
Er waren mooie, grappige,
gekke surprises met gedichtjes.
Iedereen had erg zijn best
gedaan.

Nieuws uit de
middenbouw
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Groep 4
Groep 4 is met rekenen nog
steeds druk bezig met rekenen
op de getallenlijn (zie foto).
Met spelling zijn we bezig met

Na 2 thema’s Meander is
groep 5 nu aan het
kennismaken met topografie.

Zo hebben we de kaart van Nederland bekeken en leren we de provincies met de
bijbehorende hoofdsteden. Ook hebben we gekeken in welke provincie Haastrecht ligt,
welke vlaggen er bij de provincies horen en kijken we naar dicht- en dunbevolkte gebieden
in Nederland. Het is leuk om de kinderen zo enthousiast bezig te zien met de kaarten en de
atlas.
Crea en tekenen stonden de afgelopen weken in het teken van Sinterklaas. Nu gaan we met
het thema Kerst beginnen.
De afgelopen weken hebben de kinderen met rekenen standpuntbepaling geleerd. Vanaf
welke plek is de foto gemaakt? Welke camera heeft deze foto gemaakt? Ook hebben we
met schaal gerekend. Hoeveel is 1 cm in werkelijkheid? Wat is dan de werkelijk afstand van
bijvoorbeeld de parkeerplaats naar de supermarkt? Ook optel- en aftreksommen over het
honderdtal was nieuw in groep 5. Naast deze doelen blijven we met rekenen nog steeds
werken aan de tafels en aan klokkijken.

Nieuws uit de bovenbouw
Scholenbezoek
Groep 8 heeft maandagmiddag 20 november weer een scholenbezoek gehad. Dit keer op
de Goudse Waarden in Gouda. De groep begon met een warm welkom in de aula van het
schoolgebouw, waarna er 5 verschillende klaslokalen zijn bezocht. In elk klaslokaal stond een
ander vak centraal. Zo hebben de kinderen kennis gemaakt met het vak verzorging waarbij
ze hun nagels en haren konden laten doen. Daarnaast hebben ze een lesje mee mogen
draaien voor het vak geschiedenis, kunst&cultuur, techniek en hebben ze zelfs een gymles
gevolgd.

Kinderpostzegelactie
Dit jaar heeft groep 7/8 weer meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De kinderen zijn erg
enthousiast aan de slag gegaan met het verkopen van de kinderpostzegels en kaarten van
dit jaar. Ze hebben zich allemaal ingezet voor het doel 'voor kinderen, door kinderen' en een
heel mooi bedrag op gehaald van wel €3208,76! Wij zijn super trots op alle kinderen en de
behaalde opbrengst van dit jaar!
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Unicef op bezoek
Afgelopen vrijdag kwam er een mevrouw van Unicef op bezoek in groep 6/7/8.
Ze kwam vertellen over kinderrechten en welke dat zijn. Zij kwam vertellen dat landen die
rechten na moeten komen en als dat niet lukt komen ze helpen hoe ze dat beter kunnen
doen.
Kinderen hebben recht op verschillende dingen bijvoorbeeld:eigen mening,naar school
gaan,schoon water,niet werken etc. Zij was zelf ook daar geweest, ze vond het heel moeilijk
om aan te zien .Als laatste hebben we een spel gedaan en het antwoord was een
kinderrecht en het antwoord was:kinderen hebben recht op schoon drink water.
iedereen was wel verbaasd over deze rechten, want wij hebben het hier gewoon goed
geregeld.
gemaakt door: Fleur – Anne uit Gr.7/8

Instroomgroep kleuters
Het aantal leerlingen in onze kleuterbouw groeit gestaag. In januari zal de groep 1/2 meer
dan 30 leerlingen tellen. Dit aantal groeit natuurlijk in de resterende maanden.
We zijn dan ook met het College van Bestuur in gesprek gegaan om de mogelijkheid van
een extra kleutergroep te bespreken. Heel gelukkig zijn we met de toezegging om een
instroomgroep kleuters te kunnen starten.
Dit betekent dat vanaf 8 januari de instroomgroep werkelijk gaat starten. Alle jongste kleuters
(op school vanaf augustus dit schooljaar) zullen in de instroomgroep geplaatst worden. De
groep zal bij de start uit 9 kinderen bestaan en groeit al heel snel uit naar 20 leerlingen in juni
van dit schooljaar.
Met deze extra groep kunnen we alle kinderen de aandacht blijven geven die zij verdienen.
Wij zijn dan ook erg blij dat dit gelukt is.
Juf Anne – Loes zal verantwoordelijk zijn voor onze groep 1/2. De instroomgroep komt onder
verantwoordelijkheid van juf Mirjam (op maandag en dinsdag) en juf Monique Hoogendoorn
(op woensdag t/m vrijdag). Juf Monique Hoogendoorn is dus onze nieuwe collega.
Uiteraard zal juf Monique zich binnenkort gaan voorstellen.

Hulp gevraagd
Welke ouders willen, in de groepen 1 t/m 6, op vrijdag 22 december helpen om de
kerstversiering op te ruimen? U kunt zich aanmelden bij de desbetreffende leerkracht.

Ouderportaal
Dit schooljaar (2017-2018) is de St. Catharinaschool begonnen met het digitaal bijhouden van
de resultaten van uw kind in Parnassys. Door de resultaten van uw kind te digitaliseren en
open te stellen voor u als ouder, kunt u de ontwikkeling van uw kind vanaf nu ook thuis
volgen. Op onze website www.catharina-school.nl, vindt u een korte toelichting over het
gebruik en interpreteren van het Parnassys ouderportaal.

Jarig!
12 december
16 december
Van harte gefeliciteerd!
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Tom van Beek
Eline Honings

groep 5
groep 3

