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Activiteiten
en data
Maandag 21 mei:
Vrij ivm Pinksteren
Woensdag 23 mei:
Meester- en juffendag. De
juffen en meesters vieren
hun verjaardag.
Woensdag 30 mei t/m
vrijdag 1 juni:
Schoolkamp groep 8
Donderdag 31 mei:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
Deze week zijn we gestart met het thema “(wilde) dieren”. Er zijn al
mooie dieren geknutseld en volgende week vrijdag brengen we
een bezoek aan de boerderij van juf Jeannette!
Om de klassen of poppenhoek leuk aan te kleden zijn we op zoek
naar: knuffels van (wilde) dieren, een verrekijker (let op: een
exemplaar waar de kinderen mee mogen spelen), safaribroek/jasje.
Op woensdag 23 mei vieren wij meester- en juffendag op school.
Deze dag gaat elke groep naar de gymzaal om samen met de
leerkracht(en) deel te nemen aan een sportieve activiteit. Wilt u
ervoor zorgen dat de gymkleding en gymschoenen van uw kind
deze dag op school zijn?
Ook krijgen de kinderen iets lekkers te eten en te drinken van
school. De kinderen hoeven dus geen eigen eten en drinken mee
te nemen.
Deze week besteden we even extra aandacht aan het toiletbezoek
van de kinderen. Wij vinden het, in verband met de hygiëne,
bijvoorbeeld belangrijk dat alle kinderen zittend plassen en hun

Woensdag 23 mei:
Meester- en
juffendag
handen wassen na het
toiletbezoek. Wilt u dit thuis
ook met uw kind bespreken?
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Hoera
Juf Lisanne en Niels hebben
een zoon gekregen! Tobias is
geboren op 2 mei. Van harte
gefeliciteerd!

Graag willen we u op een
aantal puntjes attenderen,
zodat we er met elkaar weer
beter op kunnen gaan letten:
Indien u bij de onderbouw uw
kind(eren) komt brengen,
willen wij u vragen de
daarvoor bestemde
kleuteringang te gebruiken,
deze bevindt zich aan de
zijkant van de school bij het
lokaal van groep 3.
De agenda's bij de ingang
van de klassen worden de
laatste tijd niet meer zo
zorgvuldig ingevuld, zou u
eraan willen denken om
bijzonderheden mbt
halen/brengen/overblijven in
de agenda te noteren?
In de klas is het in de ochtend
een komen en gaan van
ouders die afscheid nemen
van de kinderen. Om de rust
te bewaren willen wij eenieder
vragen om het afscheid kort
en rustig te houden.
Groep 3
Met rekenen zijn we alweer bij
het één na laatste blok.
In blok 11 oefenen we met het
plaatsen van getallen tot en
met 50 tussen de juiste
tientallen. Maken we erbij- en
erafsommen tot en met 20 en
maken we gebruik van bijna
dubbelen bij het rekenen tot
en met 20. We oefenen veel
met het automatiseren van de
dubbelsommen, want als je
bijvoorbeeld uit je hoofd weet
dat 6 +6 12 is, dan is 6 +7 nog 1
erbij en dat is dus 13 of 6+5 is
er 1 minder en dat is dan 11.
Handig toch?
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Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4
Groep 4 heeft genoten van
de leuke activiteiten tijdens de
Koningsspelen bij het
zwembad. Zo kregen de
kinderen de dans van de
Koningsspelen aangeleerd en
konden ze letters uit het
zwembad vissen met
magneten.

Groep 6
Ook in groep 6 mogen de
kinderen zo nu en dan eens
even wat leuks doen tussen al
het harde werken door. Zo
hebben deze jongens uit
groep 6 een mooi bouwwerk
gemaakt van Kapla.

De jongens van groep 5 en 6
hebben in Berkel en Rodenrijs
laten zien hoe goed ze kunnen
voetballen! Helaas waren ze
niet door, maar wat hebben
ze goed hun best gedaan!

Groep 6 heeft dinsdag 15 mei een buitenles gehad over natuur. Ze kregen in groepjes een
zoekplaat mee waarop allemaal verschillende bloemen staan. Deze bloemen hebben ze in
het park gezocht. De kinderen hebben onder andere fluitenkruid, paardenbloemen en
madeliefjes gevonden. In de klas gingen we kijken of we de stamper en de meeldraden van
deze bloemen konden vinden.

Woensdag 16 mei gaat groep 6, aan de hand van een tekst over de voortplanting van
planten, leren hoe dit proces verloopt. Vrijdag gaan ze een poster maken in groepjes en
presenteren de kinderen wat ze in deze natuurlessen geleerd hebben.

Groep 5
Op woensdag 16 mei zijn we met de klas naar kaasboerderij De Twee Hoeven geweest. We
werden door de boerin ontvangen in de hooiberg. In de hooiberg vertelde de boerin iets
over de boerderij en wat er allemaal te zien is. Ze vertelde het hele proces over hoe van de
melk kaas wordt gemaakt. De leerlingen kregen ook twee verschillende kazen in hun handen
en moesten raden hoeveel ze wogen. Daarna kregen we een rondleiding over het hele
terrein. We hebben onder andere de kaasmakerij , de kalfjes, de koeien, de kaaswinkel en
de plek waar de koeien gemolken worden gezien. Aan het eind mochten de leerlingen nog
even spelen in het weiland en konden we verschillende soorten kazen proeven die op de
boerderij waren gemaakt. De leerlingen vonden het erg leuk en erg leerzaam.

Nieuws uit de bovenbouw
Voor de meivakantie stond er voor de kinderen van groep 7 en 8 een rekencircuit op het
programma. Tijdens deze les zijn de kinderen in groepjes aan de slag gegaan met zes
verschillende rekenactiviteiten. In kleine groepjes hebben de kinderen een sudoku gemaakt,
een breukenmemory en een quiz over geld gespeeld. Ook hebben de kinderen gerekend
met Squla en Piccolo. Favoriet bij de meeste kinderen was het spel Set. Dit spel was voor de
meesten nieuw, maar met hulp van elkaar lukte het goed om dit spel te spelen. De kinderen
hebben - op een andere manier dan normaal - erg hard gerekend!

Dringende oproep: aanmelding nieuwe leerlingen
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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?

Nieuws uit de TSO
De afgelopen weken heeft u de mogelijkheid gehad om uw kind(eren) aan te melden voor
de overblijf. Echter, wij merken dat meer ouders/verzorgers steeds later komen met de
aanmelding. Op het formulier dat de TSO heeft verstuurd, ruim voor de vakantie, staat een
einddatum. Op dit moment kost het ons heel veel tijd en energie om een extra mail te
versturen en soms nog na te bellen. Het kan ook voorkomen dat u geen mail heeft
ontvangen. Wilt u dan een mail sturen naar tsocatharinaschool@gmail.com dan zorgen wij
ervoor dat u in het bestand komt te staan.
De coördinatoren hebben afgesproken dat na de zomervakantie de datum strikt
gehanteerd gaat worden. De aanmeldingen die dan later binnen komen worden niet meer
verwerkt. U kind(eren) kan dan altijd overblijven maar dan via een strippenkaart. Dan kost
een keer overblijven u 3,00 euro per kind.
Ons verzoek aan u is om dit op tijd te doen. Een andere optie is om uw kind(eren) voor het
hele jaar op te geven. Mocht dit financieel een probleem zijn dat zijn wij uiteraard bereid om
daar een passende afspraak voor te maken. U dient dan wel contact op te nemen met de
coördinatoren van de TSO (Jeannette Boere 06-53676593 of Astrid de Graaf via de mail:
tsocatharinaschool@gmail.com)
Vanaf volgende week vindt er een kleine verandering plaats voor de kinderen van groep 4
tot en met 8, dit met name voor de rust en het overzicht tijdens het eten en drinken tijdens de
overblijf.
De leerlingen die overblijven van groep 4 en 5 zullen vanaf dinsdag 22 mei van 12.00u tot
12.15u gaan eten in de klas van juf Denice en de leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het lokaal
van juf Melissa en meester Ton. Tijdens het eten en drinken zal een ook een filmpje in de klas
worden opgezet. In beide klassen zal een tostiapparaat geplaatst worden, zodat er ook
tosti's in de klas gemaakt kunnen worden. Om 12.15u zullen de kinderen die overblijven met
de overblijfmoeders naar beneden gaan en buiten gaan spelen zoals gewoonlijk.

Kriebelteam
Ook op de St Catharinaschool hebben wij onze eigen “Luizenmoeders”.
Om een luizenplaag te voorkomen controleert een aantal moeders in de week na een
schoolvakantie alle kinderen op luizen en/of neten. Meestal doen we dit op woensdag, maar
een andere dag kan ook. Hoe meer “luizenmoeders” hoe minder werk.
Mocht je vragen hebben of een keer mee willen lopen, dan horen wij het graag!
Met vriendelijke groet,
Namens het kriebelteam
Nicola (moeder Ivanka groep 8)

Ouderraad.
Voor de ouderraad zijn wij opzoek naar 3 nieuwe leden.
De ouderraad heeft vooral als taak om samen met het schoolteam feestactiviteiten voor de
leerlingen te organiseren, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, sportdag e.d. Door al
deze activiteiten te organiseren willen we een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling
van de school en functioneer je als vertegenwoordiger van de ouders van de school.
We vergaderen ongeveer 1 keer in de 6 weken één uurtje. En een aantal keren apart met
de werkgroep waarin je ingedeeld bent. (vb werkgroep sinterklaas, koningsspelen etc)
Lijkt het je wat? Je kunt altijd vragen stellen aan 1 van de ouderraad-leden:
Voor groep 1
Voor groep 2
Voor groep 3
Voor groep 4
Voor groep 5
Voor groep 6
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Willeke (moeder van Ties) Simone (moeder van Sara en Esmee)
Yvon (moeder Maurice) of Simone (moeder Lars)
Liane (moeder Lana) of Marleen (moeder Roos)
Marloes (moeder Britt) of Yvon (moeder Fabienne)
Monique (moeder Brechje) of Marleen (moeder Anne)
Annemarie (moeder Emma) of Marloes (moeder Tim)

Uiteraard mag je mij ook altijd vragen stellen of een keer meelopen tijdens een vergadering.
Dit schooljaar vergaderen we nog maar één keer op woensdag 13 juni.
Met vriendelijke groet,
Simone Stravers, voorzitter ouderraad (moeder Merel (groep 8) en Veerle (groep 4)
Simone.stravers@gmail.com of 06-24243578

Terugblik op de Koningsspelen
Op 25 april hebben alle leerlingen een leuke sportieve ochtend gehad. Wat waren we blij
met het droge weer! De groepen 1, 2 en 3 genoten op het schoolplein van super leuke
spelletjes en een gaaf springkussen. Wat een blije kinderen! Ook de leerlingen van groep 4 en
5 hadden een hele leuke ochtend. Het zwembad was nog niet officieel open en toch
mochten we er gebruik van maken. De groepen kwamen bij elk spel een andere groep
tegen en gingen met elkaar de strijd aan. Ook was er dit jaar een onderdeel bij het ondiepe
bad; muntjes opvissen. Wat was dit leuk! Een aantal leerlingen waren zo enthousiast dat ze
een nat pak hebben gehaald. Ook op deze locatie konden de kinderen genieten van een
gaaf springkussen.
Op de voetbalvelden zijn de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 flink bezig gehouden. 6
clinics stonden er voor ze klaar. Schaatsvereniging Lekstreek heeft de leerlingen de
mogelijkheid geboden om te gaan skeeleren. Wat ging dit goed! Een aantal leerlingen
vonden het erg lastig maar hebben het heel goed geprobeerd! VCH heeft een hele leuke
volleybal-clinic gegeven. De leerlingen leerden er o.a. smashen en konden er zelfs een prijs
winnen! Bootcamp PolderSquad heeft de leerlingen flink laten zweten en ook bij het
voetballen konden de leerlingen zich lekker uitleven. Op de tennisbanen hebben ze lekker
kunnen tennissen en als toetje mochten de leerlingen over de stormbaan heen.
Graag willen we een aantal bedrijven bedanken! Mede dankzij deze donaties hebben we
dit jaar op elke locatie een springkussen/ stormbaan kunnen neerzetten.
Bestbouw, Hotel over de Brug, Aantjes B.V., Asbest-Assist BV, VTG, Jan van der Vlist Antiek &
Brocante B.V en Hoveniersbedrijf van der Bas. Nogmaals onwijs bedankt namens alle
kinderen!
Tijdens de koningsspelen hebben de leerlingen genoten van wat lekkers en een pakje
drinken. Dit hebben we gekregen van de Oranje Vereniging en een plakje ontbijtkoek van
de Coop. Ook jullie heel erg bedankt namens de kinderen!
Ook willen we graag alle hulpouders bedanken die deze ochtend hebben geholpen. Zonder
jullie hulp zou deze dag in het water zijn gevallen. Onwijs bedankt!
Alle leerlingen kunnen bij VCH 3 gratis trainingen volgen als ze dit leuk vinden. In de periode
van 28 mei t/m 25 juni mogen de leerlingen op maandagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur
mee trainen.
VV Haastrecht organiseert speciaal voor de meisjes een aantal proeftrainingen. Lijkt dit je
leuk? Geef je dan op via TC@vvhaastrecht.nl. Vermeld hierbij duidelijk je naam en
geboortedatum. Je ontvangt daarna een email met verdere informatie.
Mocht u meer informatie willen over de verenigingen kijkt u dan op de volgende websites:
http://www.stvlekstreek.nl/ ( skeeleren/ schaatsen)
https://volleybalclubhaastrecht.nl/ ( volleybal)
https://www.bergvliet.nl/ ( tennis)
https://vvhaastrecht.nl/ ( voetbal)

Jarig!
21 mei

Maurice Spruit

Van harte gefeliciteerd!
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groep 2b

