Nieuwsbrief 402
RKBS St. Catharina

Haastrecht

19 april 2018
o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, schoolzwemmen

Activiteiten
en data
Woensdag 25 april:
Koningsspelen
Donderdag 26 april:
Speelgoedmiddag groep
1/2/3
Vrijdag 27 april t/m vrijdag
11 mei:
Meivakantie
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18
mei:
Jeugdavondvierdaagse
Donderdag 17 mei:
Volgende nieuwsbrief
Maandag 21 mei:
Vrij ivm Pinksteren
Woensdag 23 mei:
Meester- en juffendag

Nieuws uit de onderbouw
Afgelopen maandag hebben wij mooie kronen gemaakt met hulp
van onze grote vrienden. Wij mochten zelf weten hij wij de kroon
versierden. Dit kon zijn met crêpe papier, verf of stukjes papier.
Deze kronen zijn gemaakt zodat wij er op koningsdag bij kunnen
lopen als koning en koningin.

Woensdag 25 april:
Koningsspelen

St. Catharinaschool
Grote haven 2d

Op maandag 9 april kwamen
de grote vrienden voorlezen in
groep 1/2A.
De kleuters hadden een boek
uitgekozen en mochten een
plekje zoeken op de gang of
in de klas.
Het was erg gezellig en leuk
om met onze grote vrienden
te lezen.

2851 BM Haastrecht
Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

Welkom
Per 23 april mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Jax de Ruijter

De kleuters zijn al hard aan het
oefenen om het Wilhelmus
mee te zingen.
Dat is echt moeilijk, want het is
een heel oud lied met
moeilijke woorden, maar ze
doen allemaal heel erg hun
best. Super knap !!

Veel plezier bij ons op school!

Voor een knutselopdracht
sparen we waardeloos
materiaal. Heeft u doosjes etc.
dan graag meenemen.

Hoera
Dylano en Lyam de Keijzer
hebben een broertje gekregen.
Gefeliciteerd met Daley!
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Groep 3
We zijn gestart met boekje 10
van Veilig leren lezen.
De te lezen woorden worden
steeds moeilijker en hoewel
het best goed gaat, blijven we
natuurlijk wel goed oefenen!
Zo lezen we woorden die
eindigen op –eeuw, -ieuw en
– uw. En woorden met een
open lettergreep zoals bomen
en jaren.
De kinderen oefenen ook met
begrijpend lezen met behulp
van opdrachten in hun
taalwerkboekje. Daarnaast
werken we met de boekjes
van ‘humpie dumpie’;

leesboekjes met daarnaast
werkboekjes met vragen over
de tekst.

Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4/6
Het project 'ik hou van holland'
was ook in groep 4/6 erg leuk!
Op de foto's ziet u delfts
blauwe bordjes die de
kinderen van groep 4/6
gemaakt hebben en posters
over de provincies die de
kinderen van groep 6
gemaakt hebben.

Groep 4
In groep 4 zijn we druk bezig met het schrijven van de hoofdletters. Het aanleren van de
hoofdletters gaat op alfabetische volgorde. We gaan deze week verder met de hoofdletters
M en N (zie foto). Het is goed om thuis ook te blijven oefenen met schrijven tussen de lijntjes,
zodat de letterverbindingen steeds wat beter gaan.

Met spelling leren we woorden met au(w) en ou(w). Best lastig, aangezien je niet hoort welke
klank je moet schrijven.
Met rekenen leren we te kijken welk getal het dichtst bij een ander getal ligt en leren we het
aangeven van maten (cm, m, g, kg, l).
Groep 6
In groep 6 zijn we weer druk bezig met werkwoordspelling. We zijn nu vooral aan het oefenen
met werkwoorden die eindigen op - den, zoals beantwoorden: ik beantwoord, hij
beantwoordt, wij beantwoorden (zie foto).

Ook gaat groep 6 deze week beginnen met het schrijven van een werkstuk in de klas. Alle
kinderen hebben een informatieboekje gekozen met daarin informatie over een bepaald
beroep. Ook heeft ieder kind een stappenplan gekregen. Iedere week zullen we één of twee
stappen van het stappenplan gaan uitwerken, zodat iedereen zijn werkstuk ongeveer tegelijk
af heeft.
Groep 5
Vanaf deze week laten de leerlingen voor vier weken de methode van Naut los. De
leerlingen gaan aan de slag met het thema "weer". Binnen dit thema gaan de leerlingen aan
de slag met ontwerpend leren. Ze gaan in kleine groepjes weerinstrumenten maken. De
leerlingen gaan zelf hun weerinstrument ontwerpen en na de meivakantie worden deze
gemaakt en getest.
Op woensdag 16 mei gaan we met de klas op bezoek bij een kaasboerderij. Wij zullen u hier
binnenkort via de mail over informeren.

Nieuws uit de bovenbouw
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Ook in groep 7/8 is het thema ‘ik hou van Holland’ afgerond vorige week. Er stonden een
hoop verschillende activiteiten op het programma: Delfts blauwe bordjes knutselen,
reisfolders maken van de 12 provincies van Nederland en tulpen vouwen. Daarnaast stonden
de taalles en muziekles ook in teken van het thema. De groep heeft oud Hollandse

spreekwoorden opgezocht in een schilderij van Pieter Bruegel en het Wilhelmus gezongen en
gespeeld met boomwhackers. Een geslaagd project!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is voor ons erg fijn en belangrijk om te weten met hoeveel leerlingen we volgend
schooljaar mogen werken. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en heeft u een kind die
binnen nu en augustus 2019 4 jaar wordt, wilt u uw kind dan zo snel mogelijk aanmelden?

Koningsspelen
Als bijlage bij deze nieuwsbrief belangrijke informatie over de Koningsspelen op woensdag 25
april.
In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we vooraf aan de spelen niet ontbijten op
school!!

Schoolzwemmen
Na de meivakantie starten de groepen 3 t/m 8 met schoolzwemmen op dinsdagmiddag.
De groepen 3 en 5 om 13.30 uur
De groepen 4 en 6 om 14.00 uur
De groepen 7 en 8 om 14.30 uur
De groepen 3 en 5 lopen om 13.15 uur naar het zwembad. Mocht u uw kind zelf naar het
zwembad willen brengen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
De groepen 7 en 8 gaan op de fiets naar het zwembad.

Jarig!
24 april
24 april
27 april
28 april
1 mei
2 mei
4 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
15 mei
16 mei

Fabiënne Spruit
Tijmen Verweij
Tijn Honings
Vera Moons
Ferron Reichard
Lotte van der Waal
Valentijn Mucaj
Cas van der Sande
Joep Schreurs
Yip Janssen
Meike van Leeuwen
Jesse Reijm
Seline Kool
Linde Flach

Van harte gefeliciteerd!
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groep 4
groep 7
groep 1
groep 7
groep 2a
groep 8
groep 4
groep 5
groep 7
groep 8
groep 1a
groep 7
groep 7
groep 2a
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