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

Activiteiten
en data
Donderdag 21 december:
Kerstviering 17.15 uur. ’s
Middags vrij.
Vrijdag 22 december:
’s Middags vrij
Maandag 25 december t/m
vrijdag 4 januari:
Kerstvakantie
Maandag 8 januari:
Weer naar school
Woensdag 10 januari:
We heffen om 11.45 uur met
elkaar het glas op het
nieuwe jaar
Donderdag 18 januari:
Volgende nieuwsbrief

Kerstvakantie
Volgende week hebben de kinderen Kerstvakantie. De eerste vier
maanden van dit schooljaar zijn omgevlogen.
Kerstmis is een feest om extra stil te staan bij wat er in de wereld
gebeurt. Helaas is dat niet altijd even positief. Oorlogen, armoede,
aanslagen…….er komt veel ellende voorbij.
Kerstmis is de geboorte van Jezus. Zijn geboorte is er om de mensen
te helpen het goede te doen.
Beetje meer aan elkaar denken, rekening houden met elkaar en
helpen daar waar nodig.
Fatsoen en respect horen daar bij. Ik ben blij dat wij op de
Catharinaschool hier veel aandacht voor hebben; dat wij de
kinderen leren op een prettige manier met elkaar om te gaan.
Over het algemeen hebben wij het goed in Nederland. Laten we en zeker niet alleen met Kerst- een beetje meer stilstaan bij die
mensen die het minder hebben en een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
Wij wensen u hele fijne feestdagen.

Team Catharinaschool

Donderdag 21
december: 17.15
uur Kerstviering op
school

leuke dramales gegeven. De
kinderen kregen in groepjes
scènes uit het kerstverhaal en
moesten hierbij tableaus
bedenken. De andere
groepjes moesten raden
welke scène de kinderen aan
het uitbeelden waren.

Nieuws uit de onderbouw
St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Na een aantal gezellige
‘Kerstweken’ starten we in het
nieuwe jaar aan het project
‘winter’. Een voorproefje
hebben we al gehad. Wie
weet komt er nog meer uit de
hoed van koning Winter.

Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

Welkom
Na de kerstvakantie mogen wij
op school verwelkomen
in groep 1:
Niek Eek
Esmee de Jong
Sarah de Jong
In groep 2a:
Cato Mettau
Linde Flach
In groep 3:
Luuk van Zwienen
In groep 6:
Koen van Zwienen
Veel plezier bij ons op school!

Afscheid
Wij nemen afscheid van
Jochem Verkleij. Na de
Kerstvakantie gaat hij naar SBO
Park en Dijk in Gouda. Heel veel
succes op je nieuwe school
Jochem!
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Na de kerstvakantie starten juf
Mirjam en juf Monique met
groep 1. Groep 1/2a blijft in
het huidige lokaal en groep 1
komt in het middelste lokaal.
Afgelopen dinsdag hebben
de kinderen al kennis gemaakt
met juf Monique. We wensen
haar veel plezier en succes bij
ons op school!
Groep 3
Na de Kerstvakantie starten
we alweer met boekje 6 van
veilig leren lezen. We leren de
woorden geit, uil, pauw, duif
en ei en de daarbij
behorende letters ‘g’, ‘ui’,
‘au’(deze noemen we ook wel
atje au, want het begint met
een a)’, ‘f’, ‘ei (deze noemen
we ook wel ‘eitje ei’, we
hebben ook een ‘ijsje ij’).
Nog een paar weken en dan
nemen we afscheid van juf
Marieke. Zij rond haar stage in
groep 2/3 af op maandag 15
januari en vervolgt haar stage
in groep 7/8.

Nieuws uit de
middenbouw
Dramales Kerst
Juf Romy heeft in groep 4 een

Rekenen groep 6
Met rekenen is groep 6
momenteel bezig met
verschillende doelen van een
nieuw blok. Zo moeten de
kinderen een opgave uit
kunnen rekenen met een
rekenmachine en moeten ze
kunnen delen met grotere
sommen zoals 4800 : 600 en
4800 : 60.
Groep 5
De komende weken werken
de kinderen bij spelling aan de
ezel-regel. En ze leren dat
woorden met een lange klank
aan het einde (zoals oma of
hoera) als een /aa/ klinkt,
maar je maar /a/ schrijft. Ook
komt de ou/au-regel weer
terug, dit wordt herhaald.
Meester Mike
Vorige week donderdag
kregen de groepen 4 t/m 8
bezoek van meester Mike.
Mike Lingen heeft stage
gelopen bij juf Liäne. Hij heeft
verteld over hoe het nu met
hem gaat na zijn ongeluk
waarbij hij een onderbeen
verloor. Mike was onder de
indruk van de oprechte
belangstelling van de
kinderen.

Kerstviering
Groep 1/2/3
17.00 uur
17.15 uur
17.15 – 18.15 uur
18.15 – 18.45
18.45 uur

eten binnenbrengen
kinderen komen in de klas
buffet in de klassen
kerstdisco
einde

Groep 4/5/6/7/8
17.00 uur
17.15 uur
17.15 – 18.15 uur
18.15 – 18.45 uur
18.45 – 19.15 uur
19.15 uur

eten binnenbrengen
kinderen komen in de klas
buffet in de klas
kerstbingo
kerstdisco
einde

Even voorstellen
Via deze nieuwsbrief wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Monique Hoogendoorn, ik ben woonachtig in Gouda, getrouwd en moeder
van 3 dochters van 1, 2 en 4 jaar. Na de kerstvakantie zal ik werkzaam zijn in de nieuwe
groep 1 op woensdag t/m vrijdag.
Na het afronden van de pabo heb ik een half jaartje invalwerk gedaan en daarna heb ik
mijn plekje gevonden op sbo de Oostvogel te Gouda. Daar heb ik 12 jaar gewerkt in diverse
groepen. Afgelopen herfstvakantie heb ik besloten dat het voor mij tijd was voor
verandering, vandaar dat ik gesolliciteerd heb op de Catharinaschool. Ik heb enorm veel
zin om aan het werk te gaan met de jongste kleuters.
Groetjes Monique

Proosten op het nieuwe jaar
We nodigen u uit om op woensdag 10 januari om 11.45 uur het glas met ons te heffen op het
nieuwe jaar. Komt u ook?

Nieuwe baan
Saskia Hagers, onze intern begeleider, heeft per 1 februari een andere baan. Saskia gaat
werken op SBO de Prinsenhof in Pijnacker. Ze wordt daar adjunct-directeur.
Saskia werkt vanaf 2013 op de Catharinaschool. Voor die tijd heeft zij op de Krullevaar in
Schoonhoven gewerkt.
Saskia heeft veel voor de Catharina betekend. De specifieke zorg aan kinderen viel onder
haar verantwoordelijkheid. In veel opzichten heeft ze een flink steentje bijgedragen in de
kwaliteit van de school. Haar opgedane ervaring kan ze nu gaan inzetten op de Prinsenhof.
Wij vinden het jammer dat ze ons gaat verlaten, maar hebben begrip voor haar ambitie.
Veel succes en werkplezier in Pijnacker Saskia !
Onze nieuwe intern begeleider wordt juf Saskia Nobel. Saskia heeft vaker aangegeven deze
taak aantrekkelijk te vinden. In principe zal Saskia 1 februari starten. Dat betekent dat zij niet
meer voor groep 5 zal staan. Op dit moment zijn wij al een goede opvolger voor haar aan
het zoeken. Een juf of een meester die samen met juf Linda verantwoordelijk zal zijn voor
groep 5.
Nu al wensen wij ook juf Saskia heel veel plezier als intern begeleider van de
Catharinaschool.
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Plusklas
Tijdens de plusklas zijn de kinderen van groep 5 tot en met 8 druk bezig om de foto's te
maken voor het filmpje.
Na de kerstvakantie worden deze filmpjes gemonteerd en gepresenteerd in de eigen klas.
De kinderen die zelf een filmpje hebben gemaakt, kunnen een USB stick meenemen en
inleveren bij Anne-Loes. Dan wordt het eigen gemaakte filmpje daarop geplaatst.

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.

Jarig!
24 december
29 december
31 december
6 januari
7 januari
11januari
13 januari
13 januari
17 januari

Lisa Achterberg
Noa van de Sande
Fleur Oskam
Fiene Dikhooff
Tijmen Wiggelinkhuizen
Lars de Jong
Luuk Straub
Lizanne Walraven
Ivanka Kogelman

groep 6
groep 8
groep 7
groep 1a
groep 1a
groep 2 b
groep 3
groep 4
groep 8

Van harte gefeliciteerd!

Het team van de St. Catharinaschool wenst
iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond 2018!
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