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Nieuws uit de onderbouw
Veel kinderen in groep 1 & 2 hebben hele mooie veterschoenen,
maar niet iedereen kan deze veters zelf strikken. Wilt u dit thuis met
uw kind oefenen? Als zij dit kunnen mogen zij dit op school laten
zien en krijgen zij van ons een echt veterstrikdiploma.

Vrijdag 9 februari
vieren we
carnaval, ’s
middags zijn alle
kinderen vrij

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

Welkom

Groep 1
Wij zijn in onze nieuwe groep
begonnen om elkaar eens
goed te bekijken en aan
elkaar voor te stellen.
Dit hebben we gedaan door
onszelf in de spiegel te
bekijken en na te tekenen.
Best moeilijk, maar de
kinderen hebben de mooiste
creaties gemaakt en die
bewaren we in de trotsmap.
De kinderen doen erg hun
best en weten steeds beter de
regels op school.

Per 31 januari mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Tessa van Leeuwen

Groep 3
Met rekenen zitten we al op
de helft van de lesstof van
groep 3. De kinderen gaan
bedragen tot en met 20 euro
samenstellen met munten van
1 en 2 euro en biljetten van 5
en 10 euro.
Ze leren ruimtelijke figuren
herkennen in afbeeldingen
met bovenaanzichten en
zijaanzichten. Ook kunnen
kinderen hoeveelheden tot en
met 30 aangeven en noteren.

Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4
Met spelling is groep 4 bezig
met het leren van ei/ij
woorden zoals zeil en pijn.

Veel plezier bij ons op school!

Met rekenen blijven we nog
steeds oefenen met + en sommen tot 100 op de
getallenlijn. Blijven jullie thuis
ook goed oefenen?!

De kinderen van groep 2
mochten met juf Marcella
schrijfdansen met
scheerschuim.Dat was even
leuk!

Ook zijn we bezig met
klokkijken in uren, halve uren,
kwartieren, 10 minuten en 5
minuten.
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Groep 6
Groep 6 is na de kerstvakantie gestart met het geven van spreekbeurten. Best spannend! Alle
kinderen hebben een onderwerp bedacht en maken daar een mooie PowerPoint.
Vervolgens presenteren ze deze aan de klas.
Met rekenen is groep 6 aan het oefenen met het metriek stelsel. Bijvoorbeeld: Hoeveel
centimeter is 1 meter?

Groep 5
Na de Kerstvakantie zijn we een nieuw onderwerp gestart met muziek. De afgelopen periode
hadden we het over de verschillende stijlen in de popmuziek. De komende weken gaan we
kijken naar de vormen en bouwstenen van de popmuziek. De kinderen maken kennis met
belangrijke bouwstenen van een poplied waaronder intro, couplet, refrein en brug. Ze leren
dat de verschillende bouwstenen vaste eigenschappen hebben op het gebied van melodie
en tekst. Daarnaast maken we een ritmeschema, voeren deze uit en zingen we popliedjes.
Het nieuwe blok van rekenen gaat over optellen en aftrekken tot en met 1000, waar ligt het
getal het dichtst bij in de buurt, we gaan werken met de kalender en gaan blokkenbouwsels
bouwen.
Op school werken we regelmatig met ipads. Hierop staan verschillende educatieve apps en
we werken in Safari. Nieuwsbegrip oefenen we eerst altijd in de klas met de juf, maar later in
de week maken de kinderen altijd 2 lessen op de ipad: woordenschat en andere tekstsoort.
Ook spelling oefenen we elke week digitaal: Bloon (woorden natypen) en ICT Accrete
(woorden typen in zinnen). Deze lessen vinden de kinderen terug op de weektaak.

Nieuws uit de bovenbouw
kunstproject groep 7/8
Groep 7/8 heeft deze periode een project voor crea. Elke week krijgen we een andere
kunstopdracht.
Bij elke opdracht krijgen we eerst een presentatie over een schilder en dan de opdracht. Na
twee presentaties van de juffen krijgen we de opdracht om zelf iets te bedenken over
bekende schilders. Deze week ging het over Piet Mondriaan.
Piet Mondriaan is een bekende schilder uit de 19deeeuw. Hij werd beroemd na zijn dood. Hij
schilderde de Broadway Boogie Woogie. Dit schilderij is te koop vanaf $40 miljoen dollar. Hij
schilderde in die tijd heel modern. Hij is overleden in 1940 aan een long ontsteking.
Merel en Mariken
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Meeste Hayo
Het zwangerschapsverlof van juf Liäne is afgelopen. Dit betekent dat meester Hayo morgen
voor het laatst de gymlessen geeft en juf Liäne het volgende week weer van hem over
neemt. We bedanken meester Hayo voor alle leuke, sportieve lessen en wensen hem veel
succes!

Carnaval
Vrijdag 9 februari vieren wij op school carnaval.
U bent van harte welkom om de playbackshow te bekijken. Deze start om 10.30 uur. Meer
informatie over dit feest krijgt u via de mail.

Plusklas
De kinderen van de plusklas hebben de filmpjes van de stop-motion bekeken.
Vervolgens zijn zij gestart met een nieuwe opdracht. Dit maal is de opdracht: “Ontwerp je
eigen bordspel”. De eerste les zijn ze druk geweest met het bedenken van een naam,
opdrachten en spelregels en hoe het spel eruit komt te zien. De kinderen hebben er weer
veel zin in.

Jarig!
Het is even stil met lang zal ze leven…er zijn de komende twee weken geen jarigen.
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