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Activiteiten
en data
Donderdag 22 maart:
Volgende nieuwsbrief
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Donderdag 29 maart:
Studiedag
Vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april:
Vrij ivm Goede Vrijdag en
Pasen

Nieuws uit de onderbouw
Hoewel de afgelopen weken er niet aan deden denken is de lente
in aantocht! De komende weken werken we rondom dit thema en
rondom het thema Pasen.
De kinderen van groep 1-2a hebben de lente in hun bol. Vrolijke
kleuren maken de klas erg gezellig.
Ook hebben de kinderen een vlinder gestempeld in lichte kleuren.
Verder leren de kinderen bij dit thema over verschillende soorten
bloemen herkennen of kunnen zij antwoord geven op de
vraag; ''waar komt honing vandaan?''

Donderdag 29
maart: Studiedag!

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

Welkom
Per 12 maart mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Anna Smit
Fenna Smit
En per 14 maart ook in groep 1:
Dave Meijer
Veel plezier bij ons op school!
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Binnenkomen onderbouw
We zien de laatste weken dat
steeds meer ouders van onze
groepen 1,2 en 3 gebruik
maken van de hoofdingang
van onze school en in de hal
wachten om naar binnen te
gaan of soms al eerder dan
gebruikelijk de kinderen
binnen brengen. Met nadruk
willen wij u aangeven dat dit
niet de bedoeling is.
Wij vragen u de ingang van
de onderbouw te gebruiken
om uw kind de klas in te
brengen. Deze ingang wordt
10 minuten voor aanvang van
de lessen door de leerkracht
geopend.
Groep 1
Na de vakantie zijn we
begonnen met het thema
lente. We gaan verschillende
knutselwerkjes maken om zo
de klas weer in een lentesfeer
te krijgen.
Ook zijn we begonnen met
een eigen getallenboek.
Eerst hebben wij het cijfer 1
gekleurd en geknipt en
daarna opgeplakt. Zo hebben
we geleerd dat het cijfer 1 uit
1 stuk bestaat.
Volgende week komt cijfer 2
aan de beurt.
De kinderen hebben erg hun
best gedaan en het
getallenboek wordt zeker erg
mooi.

Groep 3
Inmiddels zijn we alweer bezig
met boekje 8 van Veilig leren
lezen.
We leren de woorden ‘bank
‘en’ licht’ en de klanken ‘nk’
en ‘ch’.
Ook lezen we woorden als ja,
zo, nu. Gek eigenlijk dat er ja
staat en je het uitspreekt als
‘jaa’.
We lezen ook steeds
moeilijkere woorden als plant,
vracht, twaalf en woorden die
eindigen op een ‘d’, maar
uitgesproken worden met een
‘t’, bijvoorbeeld hond en geld.
Verkleinwoorden als koekje en
treintje komen ook voorbij.
Daarnaast komen er
verwijswoorden aan bod:
‘ik speel in de tuin, daar is het
koud’. Waar is het dan koud?
Daar verwijst naar de tuin.
We hebben ook regelmatig
een dictee. Soms doet groep
2 mee door met klei de eerste
of laatste letter van een woord
te maken. Super knap!

Nieuws uit de middenbouw
Tijdens de crea lessen zijn de kinderen bezig geweest met het thema 'Olympische Spelen'.
Met de leerlingen hebben we de vlaggen van alle deelnemende landen geknutseld met
papier, gekleurde houtstokjes, kleurpotloden, mozaïekhoutjes, wasco krijtjes en stiften. Op de
afbeelding is het resultaat te zien van een aantal vlaggen die de leerlingen hebben
gemaakt.

Nieuws uit de bovenbouw
Het eerste half jaar zit er al weer op en alle rapportgesprekken zijn al weer geweest.
Veel ouders hebben tijdens deze gesprekken aangegeven dat het gebruik van de agenda
in groep 7/8 een beetje weggezakt is. Vandaar dat wij dit met de kinderen van groep 7/8
weer goed op gaan pakken. Vanaf volgende week verwachten wij dat de agenda's weer
elke dag mee naar school genomen worden en dat huiswerk hierin goed genoteerd wordt.

Bezoek aan verzetsmuseum
Vrijdag 15 maart gaan de groepen 6 en 7 's middags een bezoek brengen aan het
Verzetsmuseum te Gouda. Dit sluit aan bij hun geschiedenislessen over De Tweede
Wereldoorlog.

Vervanging van leerkrachten
De griepgolf heeft Nederland nog steeds in de macht. Gelukkig kunnen we op onze school
de verschillende groepen nog goed bemensen. Hoewel, dit valt soms niet mee.
U moet zich voorstellen: ’s ochtends vroeg worden we gebeld met de mededeling dat de
leerkracht ziek is; vanaf 7.00 uur kunnen we via het RTC een invaller aanvragen. In deze
periode lukt dit veelal niet meer, aangezien het tekort aan (inval)-leerkrachten enorm is. Het
kan dus zijn dat wij in voorkomende situaties in allerijl een ‘noodoplossing’ moeten toepassen.
Blij dat er dan toch nog iemand voor de groep staat.
Als school zijn wij niet in staat en vinden wij het ook niet zinvol, ouders over een inval-situatie
vooraf te informeren. Alles moet veelal in korte tijd georganiseerd worden. Daarnaast zien wij
dat de kinderen heel ontspannen met de nieuwe inval-situatie omgaan; vaak is de invaller
een bekende juf.
Bij vervangingen die langer duren en van te voren zijn voorzien houden wij u wel op de
hoogte. Voor meer informatie over ‘vervanging bij ziekte’, verwijzen wij u naar de website
van de school: informatie/vervanging bij ziekte.

Zwangerschapsverlof juf Lisanne
Deze week gaat het zwangerschapsverlof van juf Lisanne is. Zij wordt vervangen door
meester Ton van der Klauw. De ouders van groep 7/8 zijn hierover per mail geïnformeerd.

Pasen
Woensdag 28 maart vieren we Pasen op school. We beginnen deze ochtend met een
ontbijt. (Uw kind hoeft thuis dus niet te ontbijten) Om 11.15 uur starten we met de
paasviering. Pater Bos zal ons hierin voorgaan. U bent van harte welkom om bij deze viering
aanwezig te zijn. Graag tot dan!
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Koningsspelen
Op woensdag 25 april vinden in Haastrecht weer de Koningsspelen plaats. We willen er voor
de kinderen weer een sportieve dag van maken. Het zou erg leuk zijn als we op alle 3 de
locaties waar de Koningsspelen plaats vinden, een springkussen of stormbaan neer kunnen
zetten. Daarom ben ik op zoek naar een aantal ouders met een eigen bedrijf die een deel
hiervan willen sponsoren. Op deze manier kunnen alle kinderen van een springkussen of
stormbaan genieten!
Wilt u met uw bedrijf sponsoren? Laat dit weten via: liane.duran@degroeiling.nl
Alvast heel erg bedankt namens alle kinderen!
Binnenkort zal er ook weer een oproep geplaatst worden voor hulpouders dus schrijf 25 april
alvast in uw agenda!

Gymkleding
Bij een aantal kinderen is de gymkleding wat aan de kleine kant. Ook zijn er een hoop
schoenen kapot of te klein. Wilt u de kleding van uw kind controleren? Sporten is het fijnst
voor de kinderen in een korte broek en een T-shirt. Graag stevige schoenen, niet van die
turn/ballet schoentjes (Deze zijn vaak erg glad en bieden geen goede
bescherming/veiligheid voor de voeten). Het zou ook erg fijn zijn, vooral bij de onderbouw,
als de naam van het kind in de schoenen staat. Wij doen ook sportopdrachten zonder
schoenen aan en doordat veel kinderen dezelfde schoenen hebben is het vaak puzzelen
welke schoen bij wie hoort.
Kinderen met lange haren moeten een staart/vlecht in. Voor de veiligheid van het kind is het
belangrijk om geen haren in het gezicht te dragen. Stop anders bij uw kind wat extra
elastiekjes in de gymtas dan kan er in de gymzaal een staart gemaakt worden. Dit geldt ook
voor jongens met langer haar. Sieraden gaan tijdens de gym af. Ook dit is voor de veiligheid
van de kinderen. Ze kunnen deze in de gymzaal op de tafel neerleggen. Armbandjes die niet
afkunnen zullen thuis afgeknipt moeten worden.

Even voorstellen
Vanaf vrijdag 9 maart start ik met de begeleiding van de plusklassen voor de 3 scholen in
Haastrecht.
Ik ga met de twee plusgroepen van de ‘Haastrechtse combinatie’ werken in projecten van
ongeveer 6 weken. Na elk project is er een presentatie waarbij ouders van harte bij
aanwezig mogen zijn. Tijdens deze projecten zal ik mij vooral richten op het uitdagen van het
praktisch/creatief/analytisch denkvermogen van de leerlingen.
U kunt regelmatig de vorderingen volgen via de nieuwsbrief van de scholen.
Ik ben José Schildwacht-Rolaf en werk al 27 jaar in het onderwijs. Sinds 2010 ben ik bezig mij
te specialiseren in het onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen. Momenteel begeleid ik de
(meer)begaafden van OBS De Kiezel en Kei in Bergambacht en OBS Koningin Emma in
Schoonhoven en ondersteun ik op deze twee scholen de directies met het opzetten van het
hoogbegaafden beleid. Ik doe dit met veel plezier.
Ik vind het een uitdaging om nu in Haastrecht een plusklas op te zetten voor de 3 scholen
van Haastrecht. Wilt u even komen kennismaken? A.s vrijdag 9 maart ben ik om 13.15 uur op
school voor u aanwezig.
José Schildwacht- Rolaf.

Jarig!
11 maart
17 maart
20 maart
Van harte gefeliciteerd!
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Anne van Duuren
Jeremy Vreugdenhil
Daniël Reijm

groep 8
groep 7
groep 5

