Nieuwsbrief 398
RKBS St. Catharina

Haastrecht

15 februari 2018
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nieuws uit de bouwen,

Activiteiten
en data
Maandag 19 t/m
donderdag 22 februari:
Ontwikkelingsgesprekken
Vrijdag 23 februari:
Speelgoedochtend groep
1-2-3
Vrijdag 23 februari:
’s Middags vrij
Maandag 26 februari t/m
vrijdag 2 maart:
Voorjaarsvakantie
Donderdag 8 maart:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
Vrijdag 23 februari is het speelgoedochtend in groep 1-2-3.
Uw kind mag deze dag 1 stuk speelgoed meenemen.
Tijdens het thema carnaval mochten de kinderen van groep 1 op
dinsdag en vrijdag met ballonnen gymmen. Hierbij moesten de
ballonnen zo lang mogelijk in de lucht blijven. Ook mochten zij
elkaars ballon ‘weg slaan’. Vol enthousiasme gingen de kinderen
hiermee aan de slag.

Donderdag 29
maart: Studiedag!

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Groep 1 en groep 1/2a
hebben getoverd. Eerst werd
er voorgelezen uit het boek
‘blauwtje en geeltje’. Dit boek
gaat over het mengen van de
primaire kleuren rood-blauwgeel. Daarna mochten de
kinderen er zelf achter komen
welke kleur je krijgt als je blauw
en rood mengt. Ook de
kleuren rood - geel en geel –
blauw zijn gemengd.

weer met luid gebrul!
We oefenen dit ook met
wisbordjes. De juf zegt
bijvoorbeeld 6 en de kinderen
schrijven het getal op
waarmee het samen 10 wordt.
Groep 2b doet ook mee en zij
schrijven dan de 6 op!

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

Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4/6 heeft vrijdag 9
februari genoten van
carnaval! Wat zagen de
kinderen er leuk uit!

Welkom
Per 5 maart mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Isa Slootjes
Saar Slootjes
Veel plezier bij ons op school!

Afscheid
Volgende week vrijdag nemen
we afscheid van Kyron Baté.
Kyron is verhuisd naar Gouda
en gaat na de
voorjaarsvakantie naar de
Plaswijckschool. Veel succes
Kyron!
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Groep 3
Met rekenen zijn we alweer
gestart met blok 8. In dit blok
leren de kinderen getallen tot
en met 20 splitsen, erbij en eraf
situaties tot en met 20
uitrekenen en de splitsingen
van 10. Met behulp van de
“10-rap” gaat dit al heel
goed!
Ik ken een liedje en dat gaat
zo: de 10-rap
Ik ken een liedje en dat is heel
leuk: de 10-rap
1 en 9
2 en 8
Wie had dat toch gedacht
3 en 7
4 en 6
Dat is toch een wijze les
5 en 5
6 en 4
We hebben allemaal veel
plezier
7 en 3
8 en 2
Wie doen er allemaal met ons
mee
9 en 1
10 en 0 en daar gaan we

Rekenen groep 5
De kinderen in groep 5 gaan
in het nieuwe blok (blok 8)
werken aan optellen en
aftrekken tot 1000. Ze
gebruiken hierbij de
‘streepjesmanier’: vb.
345+231=500/70/6/->576. Ook
werken de kinderen met
grafieken en tabellen.
Verhoudingstabellen komen
ook weer terug; wat als er in 1
pot 10 bloemen zitten,
hoeveel bloemen zitten er dan
in 5 potten? En ook gaan de
kinderen verder met
deelsommen, met rest.

Nieuws uit de
bovenbouw
Groep 8 heeft maandag 5
februari hun diploma voor
EHBO behaald!
Een aantal maanden lang
hebben zij van vrijwilligers en
moeders les gehad in
verschillende onderdelen.

Daarnaast moest de hele groep een theoretisch examen en praktijk examen afleggen.
Maandagavond 5 februari hebben de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze de
afgelopen periode geleerd hebben.
Goed gedaan groep 8, gefeliciteerd!

Geen ouderavond op 21 februari!
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij vermeld dat er een ouderavond zal plaatsvinden op
21 februari a.s. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond, we hebben meer tijd nodig om
de avond zorgvuldig voor te bereiden om met u in gesprek te kunnen gaan. Om die reden
gaat de geplande ouderavond van 21 februari niet door. We zullen u tijdig informeren
wanneer de ouderavond dan wel plaatsvindt.

Plusklas
De eerste zelfgemaakte bordspellen zijn af. De kinderen mogen eerst met hun eigen spel
spelen.
Na de voorjaarsvakantie worden de overige spellen afgemaakt en krijgen de kinderen de
mogelijkheid om elkaars spel te spelen.

Jarig!
20 februari
25 februari
29 februari
6 maart
Van harte gefeliciteerd!
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Luuk de Haan
Nathan Verhoef
Lieke van Vliet
Luca van Spengen

groep 7
groep 2b
groep 2a
groep1a

