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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, Pasen, schoolshirts

Activiteiten
en data
Woensdag 28 maart:
Paasviering
Donderdag 29 maart:
Studiedag
Vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april:
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en
Pasen
Dinsdag 3 april t/m vrijdag
13 april:
Gezamenlijk project met als
thema: “ik hou van Holland”

Nieuws uit de onderbouw
In de groepen 1, 1-2A en 2-3 vieren wij de verjaardagen met een
zelfgemaakte verjaardagstaart. De leeftijd van de jarige job is te
zien aan het aantal brandende kaarsjes. Helaas zijn onze huidige
verjaardagstaarten op… Wie vindt het leuk om voor ons een
nieuwe te maken?
De piepschuimvormen, het vilt en de kaarsjes zijn aanwezig op
school.

Donderdag 5 april:
Volgende nieuwsbrief

Ouders, verzorgers, grote broers of zussen, opa’s of oma’s die het
leuk vinden om te maken kunt u zich melden bij de desbetreffende
klas.

Donderdag 29
maart: Studiedag!

St. Catharinaschool

De kinderen van groep 1,2 en
3 zijn klaar voor het
Paasontbijt. De placemats zijn
versierd en ook de
eierdoppen staan klaar. Wij
wensen iedereen alvast fijne
paasdagen.

En we kunnen in
verhoudingsopgaven prijzen
bepalen.

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

Welkom

Tijdens de gymles schoven de
kinderen van groep 2 en 3,
door goed samen te werken,
een grote mat tot hij ging
schuiven waarna we erop
mochten springen. Prachtig!

Per 3 april mogen wij op school
verwelkomen
in groep 1:
Merel van den Berg

Dankzij de moeder van Noëlle,
die voor ons een doos met
moestuintjes heeft gewonnen,
kunnen de kinderen van
onderbouw weer tuinieren.
Bedankt!

Veel plezier bij ons op school!
Groep 3
Vandaag starten we alweer
met boekje 9 van Veilig leren
lezen.
We lezen woorden met
meerdere medeklinkers achter
elkaar zoals ‘strik en eerst’.
Ook lezen we woorden die
eindigen op ‘aai, ooi en oei’,
samengestelde woorden als
‘bloempot en tuinstoel’,
woorden met 2 lettergrepen
als ‘boeken en wielen’ en
woorden met voorvoegsels als
‘bezoek en getal’.
Ook zetten we zinnen in de
goede volgorde.
Met rekenen zijn we alweer
bezig met blok 9. We
verdubbelen en halveren
getallen, dus 6 en 6 is 12 en de
helft van 18 is 9. Ook maken
we sprongen op de
getallenlijn, sprongen van 10
en huppen van 1.
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Groep 1 is hard op weg om er
een voorjaarsklas van te
maken. Overal ontstaan
bloemen, het wordt een
fleurig geheel. Ook kunnen de
kinderen in de poppenhoek
bloemen kopen bij de
bloemist en hupst er af en toe
een paashaas voorbij.
Kortom: een gezellige boel in
de onderbouw!

Nieuws uit de middenbouw
Donderdag 18 maart kwamen er lammetjes op school. Een aantal kinderen van groep 4
mocht de lammetjes een flesje geven. Een aantal andere kinderen mocht de lammetjes
vasthouden. Wat vonden ze het leuk! Groep 1/2 en 2/3 kwamen ook nog even een kijkje
nemen.

Groep 5
De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang: de placemats voor het Paasontbijt zien er
steeds mooier uit, de eierdopjes staan klaar, de Paastak is mooi versierd en de liedjes voor de
Paasviering zitten er al goed in.
Met rekenen werken we in dit blok aan:
- Aanvullen tot en met 1000
- Aflezen van maten op liniaal, maatbeker en weegschaal
- Vermenigvuldigen (bv. 3x20 en 2x40)
- Vermenigvuldigen (bv. 3x22 en 4x13)
Succes!!

Nieuws uit de bovenbouw
Groep 6
Afgelopen week is groep 6 tijdens geschiedenis bezig geweest met het onderwerp ‘de
Tweede Wereldoorlog’. We hebben het onder andere gehad over Anne Frank en het verzet
in Nederland. Naast de geschiedenislessen uit de methode, hebben de kinderen met
beeldende vorming een houtskooltekening gemaakt. Dat deden ze naar aanleiding van een
fragment uit Anne Franks dagboek.
De kinderen tekenden de beroemde kastanjeboom die tot voorkort vanuit het achterhuis te
zien was. Daarnaast is er ook een verhaal over Anne Frank voorgelezen uit het boek ‘Lang
geleden’.

Om nog meer te leren over het onderwerp gingen wij op vrijdag 16 maart naar het
Verzetsmuseum in Gouda. Daar kregen we een interactieve les over oude voorwerpen uit de
Tweede Wereldoorlog. De kinderen mochten o.a. legerhelmen opzetten. Daarnaast lagen er
voedselbonnen, een Jodenster, knijpkatten en oude blikken met melkpoeder op de
ontdektafel. Ook keken we naar een video over het leven van Anne
Frank.
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Groep 7/8
De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 7 en 8 voor aardrijkskunde bezig geweest
met een project over fair trade. De kinderen hebben uitgezocht uit welke landen hun eigen
kleding komt en in de supermarkt zijn ze op zoek gegaan naar fair trade producten. Tijdens
de verschillende lessen hebben ze informatie over dit onderwerp gezocht. Als afsluiting
hebben de kinderen in groepjes posters gemaakt over een zelfgekozen fair trade product. Ze
hebben nagedacht over de herkomst van het product en ze hebben gekeken op welke
manier ze aan eerlijke handel konden doen. De kinderen hebben erg enthousiast aan het
project gewerkt.

Samenwerking tussen scholen
Onlangs bent u door ons geïnformeerd over het feit dat het onderzoek om te komen tot één
school door de besturen is stopgezet. Het ontbreekt aan voldoende draagvlak, waarbij
aangetekend dat de ‘identiteit van de scholen’ het knelpunt is geweest.
Het stopzetten van het onderzoek betekent dat wij als Catharinaschool de draad weer met
volle energie gaan oppakken. De achterliggende jaren veel aandacht voor de
samenwerking…..vanaf nu zetten we onze school weer in het volle licht om te werken aan
ons onderwijs.
Binnenkort hebben we de studiedag. Deze dag zal in het teken staan van onze
onderwijskwaliteit. We zetten de puntjes op de i en maken plannen voor de komende
periode. Natuurlijk gaan wij u hiervan op de hoogte stellen.
Het gaat goed op onze Catharina. Veel ouders kiezen voor onze school. Dat is niet voor niets.
Wij zijn dan ook erg gemotiveerd de kwaliteit vast te houden en nog verder te verbeteren.
De komende studiedag zien wij dan ook als een nieuwe start.

Supporter van schoon
Gisteren hebben we met alle kinderen vuil opgeraapt en zo de omgeving weer een stuk
schoner gemaakt!
Wat waren de kinderen enthousiast en wat hebben ze hard gewerkt. Super!
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Website
Op onze website staan regelmatig korte verslagen van allerlei activiteiten op onze school.
Veel kan via de website doorgelinkt worden naar foto die van de activiteiten zijn gemaakt.
Zo vindt u op de site veel kleurrijke foto’s van ons Carnavalsfeest. U mag dit niet missen.
We nodigen u dan ook uit met regelmaat onze website te bezoeken. Onder ‘nieuws’ vindt u
de laatste berichten. Ook kunt u via de site onze nieuwsbrief inlezen.

Nieuws vanuit de TSO
De laatste tijd merken wij (Astrid en Jeannette) en de overblijfkrachten dat er steeds meer
kinderen voor 13.00 uur op het schoolplein zijn. Dit is te vroeg. De overblijfkrachten zijn dan
nog verantwoordelijk voor de kinderen van de overblijf. Hierdoor ontstaat er wat onrust op
het schoolplein.
Wij willen aan u vragen of u erop toe wilt zien dat uw kind(eren) niet te vroeg naar school
gaat/gaan.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Het aantal kinderen om over te
blijven neemt nog steeds toe en om de kinderen ook de aandacht te geven die ze
verdienen, willen wij op de donderdag gaan draaien met 5 overblijfkrachten. Dit kunnen
natuurlijk ook de opa’s en/of oma’s zijn. Die zijn van harte welkom!!
Als hier geen aanmeldingen uit voort komen zijn wij genoodzaakt u als ouder in te zetten of
de overblijf uit te besteden. De kosten kunnen dan oplopen tot zo’n 3,50 euro per kind per
dag.
Tijdens het overleg met de overblijfkrachten is daarom ook afgesproken dat er, mede door te
weinig overblijfkrachten, alleen nog tosti’s worden gemaakt op maandag en vrijdag.
De kinderen nemen allemaal leuke bekers en trommels mee naar de TSO en wij willen u
vragen om de naam van uw kind daar op te zetten.
Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Jeannette Boere
via de mail tsocatharinschool@gmail.com of mobiel 06-53676593.

Hulpouders gezocht!
Voor woensdag 25 april zijn wij op zoek naar veel hulpouders voor de groepen 1 t/m 8.
Ouders die het leuk vinden om bij de Koningsspelen te helpen. Dit kan zijn het begeleiden
van een groepje of het begeleiden van een spel. Zonder hulpouders kunnen we deze dag
helaas niet mogelijk maken.
-

Voor de groepen 1, 2 en 3 vinden de Koningsspelen plaats op het schoolplein.
Voor de groepen 4 en 5 vinden de Koningsspelen plaats op het grasveld van
zwembad de Loete.
Voor de groepen 6 t/m 8 vinden de Koningsspelen plaats op de voetbalvelden van
VVH.

Vanaf maandag hangen er bij de groepen 1 t/m 3 intekenlijsten op de deur. Vult u daar
alstublieft alle gegevens in zodat we contact met u kunnen opnemen. Voor de andere
groepen kunt u zich aanmelden via liane.duran@degroeiling.nl vermeld daar wel even bij in
welke groep uw zoon/dochter zit. Natuurlijk mogen de ouders van groep 1 t/m 3 zich ook
opgeven via de email.
Alvast bedankt!
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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!

Schoolshirts
Wanneer we met school op pad gaan (schoolreis, avondvierdaagse, ...) zijn schoolshirts
verplicht, vanwege de herkenbaarheid en daarmee de veiligheid van uw kind. Zowel voor
de kinderen als voor de begeleiders. Ze worden echter vaak maar een paar dagen gebruikt
en kunnen prima nog een ronde mee. De OR wil shirts die u niet meer gebruikt inzamelen.
Deze kunnen dan weer gratis opgehaald worden door andere ouders.
Heeft u shirts die u niet meer gebruikt? Of heeft u een (groter) shirt nodig? U kunt ze
afgeven/ophalen bij Monique Verweij (moeder van Tijmen groep 7 en Bregje groep 5, 061567 3386) of bij Astrid de Graaf (administratie St. Catharina astrid.de.graaf@degroeiling.nl) .
Indien voorradig natuurlijk.
Mocht u geen schoolshirt meer kunnen bemachtigen dan is een geel shirt kopen een
oplossing.

Jarig!
23 maart
25 maart
25 maart
25 maart
1 april
1 april
Van harte gefeliciteerd!
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Jens Arts
Dylano de Keijzer
Quinty Smit
Veerle Smit
Ruben Duran
Lise Hollaar

groep 3
groep 6
groep 8
groep 4
groep 6
groep 4

