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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen

Activiteiten
en data
Dinsdag 12 juni:
Schoolreis groep 1 t/m 7
Groep 1,2,3 gaan naar
Ballorig in Houten en groep
4 t/m 7 naar Drievliet in Den
Haag!
Donderdag 14 juni:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
Vorige week vrijdag brachten we een bezoek aan de boerderij van
juf Jeannette. De kinderen mochten koeien voeren, een kijkje
nemen in de melkput en melk proeven, eierkoeken versieren,
eendenkuikens en een kip knuffelen en met boer Wim meerijden in
de opraapwagen achter de tractor. Wat hebben ze genoten! Het
was een geslaagde en leerzame ochtend.
Een heel hartelijk dank aan juf Jeannette, haar man Wim, haar
moeder Hennie en aan alle ouders voor het rijden en begeleiden!

Kijk voor meer foto’s van dit “feest” op onze website:
www.catharina-school.nl

Dinsdag 12 juni:
schoolreis groep 1
t/m 7!
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Afgelopen maandag
mochten de kinderen van
groep 1-2 -3 de
waterballonnen testen die op
dit moment met groep 8 mee
zijn op kamp. Dit was een
aangename verkoeling zo in
het warme weer. De opdracht
die de kinderen meekregen
was; ‘Houd zo lang mogelijk je
waterballon heel.’
‘Helaas’ heeft het niet lang
geduurd voordat de eerste
waterballon kapot was;).

Per 13 juni mogen wij op school
verwelkomen
in groep 1:
Binck den Houdijker
Veel plezier bij ons op school!

We hebben afscheid genomen
van Levin Janssen.
Hij is maandag gestart op de
Oostvogel in Gouda. Heel veel
succes Levin!
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Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4
Groep 4 heeft inmiddels bijna
alle hoofdletters geleerd. De
kinderen zijn super trots dat ze
bijna alle hoofdletters kennen!
Soms is het nog best lastig om
te weten wanneer je een
hoofdletter moet schrijven.
Hier zijn we steeds meer mee
bezig. Letten jullie hier thuis
ook goed
op?

Welkom

Afscheid

Groep 3
We zijn alweer begonnen met
boekje 11 van Veilig leren
lezen, de één na laatste.
We leren kritisch te lezen
(begrijpend lezen), titels bij
een verhaal te schrijven en
antwoorden te formuleren in
hele zinnen.
Ook lezen we woorden die
eindigen op –lijk, -ig en –ing en
drielettergrepige woorden als
appelmoes en vuilnishoop.

De afgelopen 2 weken zijn bij
ons de eendjes van juf
Jeannette op bezoek
geweest. De kinderen
mochten de eendjes aaien en
natekenen tijdens het spelen.
Maar tijdens het buiten spelen
konden de eendjes met ons
mee. Daar kregen zij een
gevuld badje zodat zij heerlijk
konden zwemmen. Stiekem
spetterden zij ons af en toe
wel nat. Ook de kinderen van
de midden- en bovenbouw
kwamen even om een hoekje
kijken.
Bedankt juf Jeannette!

Groep 5
Na de Cito-toetsen gaan de
leerlingen met rekenen aan
een nieuw blok beginnen. Ze
gaan aan de slag met vier
nieuwe toetsdoelen:
- Tekenen en beschrijven van
een route op een kaart;
- Optellen en aftrekken t/m
1000 uit het hoofd;
- Afronden op een 100-tal
(562= 600 / 234=200);
- Optellen en aftrekken met
geldbedragen.

Met Meander, Brandaan en Naut gaan we starten met de laatste thema's. We hoeven ons
daarna ook niet te vervelen. Dan kunnen de leerlingen aan de slag met de bakkaarten die
bij de methodes horen.
Groep 6 en 7
Groep 6 en 7 hebben woensdag 30 mei de eerste les van de lessenserie
'Haastrechtspeurders' gehad. Haastrechtspeurders is een project van Historische Vereniging
Haastrecht, Poldermuseum "Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht", Museum Paulina
Bisdom van Vliet en Streekarchief Midden-Holland.
Het programma:
Woensdag 30 mei: Stadswandeling.
Woensdag 6 juni: Poldermuseum.
Woensdag 13 juni: Museum Paulina Bisdom van Vliet

Schoolreis
Dinsdag 12 juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1 t/m 3 naar
Ballorig in Houten en de kinderen van groep 4 t/m 7 naar Drievliet in Den Haag.
Vorige week donderdag heeft u hierover een mail ontvangen en hebben de kinderen de
informatie ook op papier meegekregen.
Het wordt vast een heel gezellige dag!

Jarig!
8 juni
8 juni
9 juni
9 juni
9 juni
12 juni
13 juni

Alex van Geet
Ilja van der Zaan
Joep Dikhooff
Dani Jansen
Fenna Jansen
Ian Meewezen
Vince van Zuilen

Van harte gefeliciteerd!
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groep 7
groep 5
groep 4
groep 1a
groep1a
groep 1
groep 7
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Uitnodiging

Uitvindersmarkt
Op 15 juni 2018 geven de
leerlingen uit de talentengroep
een inkijkje in hun eerste
plusproject. De leerlingen hebben
in de afgelopen weken een
product verzonnen en gaan dat
nu aan u ‘verkopen’.
Wat dacht u van een rekfiets, sleutelfiets of een belfiets, u
kunt toch niet meer zonder? Als u meer geïnteresseerd bent
in een bandauto, man iron of een granaathand moet u
zeker even langskomen!
De deuren gaan open om 16.00 uur en de kersverse
ontwerpers zijn tot 17.00 uur aanwezig om hun product aan u
te presenteren.
Alle belangstellenden mogen hun stem uitbrengen op het
beste product!!
Uitvindersmarkt: vrijdag 15 juni
16.00 uur tot 17.00 uur
Gezamenlijke Basisscholen Haastrecht

Hoort, zegt het voort!!
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