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

Activiteiten
en data
Maandag 2 juli:
Rapporten groep 1 t/m 8
Maandag 2 juli:
Schoonmaakavond groep
1,2,3 vanaf 19.30 uur
Donderdag 5 juli:
De kinderen nemen een
kijkje in hun nieuwe groep
Dinsdag 10 juli:
Afscheidsavond groep 8
Donderdag 12 juli:
Volgende nieuwsbrief
Vrijdag 13 juli:
Speelgoedochtend groep
1,2,3
Vrijdag 13 juli:
Laatste schooldag van dit
schooljaar. ’s Middags zijn
alle kinderen vrij. Om 12.00
uur tellen we met elkaar af
naar de vakantie
Maandag 27 augustus:
Start nieuwe schooljaar

Nieuws uit de onderbouw
Op vrijdag 14 juni kwamen de kinderen uit groep 5 de kinderen uit
groep 1/2a een boekje voorlezen.
Het was erg gezellig. Bedankt groep 5!

Maandag 2 juli:
schoonmaak
avond groep 1-2-3
vanaf 19.30 uur
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Welkom
Na de vakantie mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Jayden Jansen
Abel Steenkamer
Siem de Wit
in groep 3:
Evi Rond
in groep 4a:
Tygo Lugt
Lena Steenkamer

Wie komt ons helpen om de
kasten, spelmateriaal etc.
schoon te maken?
Op maandag 2 juli vanaf 19.30
uur houden wij een
schoonmaakavond in de
onderbouw. Wilt u zelf een
emmer, doekje etc
meenemen?
Vele handen maken licht
werk!
Willen de kinderen van groep
1-2a reclamefolders
meenemen naar school.
Graag inleveren bij juf AnneLoes.
Vrijdag 13 juli, is het
speelgoedochtend. De
kinderen mogen 1 stuk
speelgoed meenemen om op
school mee te spelen.

Nieuws uit de
middenbouw
Schoolzwemmen
Groep 4/6 wil juf Liäne alvast
bedanken voor alle leuke
zwemlessen die ze dit
schooljaar weer hebben
gekregen! We vonden het erg
leuk!

in groep 4b:
Tijn Rond
in groep 5:
Pieter Steenkamer
Joris van der Linden
in groep 8:
Eva van der Linden
Veel plezier bij ons op school!
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getekend, daarna hebben we
de vis uitgeknipt en er
verschillende kleuren wol
omheen gewikkeld. Wij vinden
dat de vissen erg mooi zijn
geworden. De klas vond het
leuk om te maken en het ziet
er erg kleurrijk uit. We hebben
de klas erg gezellig gemaakt!
Komt u binnenkort een keertje
kijken? Groetjes Nica en Lisa
(groep 6).

Onderwaterwereld
Met groep 4/6 hebben we
vissen van karton gemaakt.
We hebben op karton een vis

Nieuws uit de
bovenbouw
Groep 7 en 8 nemen dit
schooljaar deel aan het
verkeersexamen van Veilig
Verkeer Nederland (VVN).
Dit examen wordt deze
donderdag afgerond met het
praktijkgedeelte. Na de
keuring van de fietsen door de
wijkagent, zullen alle leerlingen
één voor één een
aangegeven route gaan
fietsen. Naast het netjes fietsen
van de route moeten de
kinderen zich ook een aantal
keer melden bij de
controleposten. De kinderen
eindigen op het schoolplein
waar ze een lekker appeltje
voor de dorst krijgen. Het
theoretische deel is al eerder
dit jaar afgenomen, dus na
het afronden van een
geslaagde fietsroute zullen de
kinderen ook hun
verkeersdiploma in ontvangst
mogen nemen. Zet hem op!

Het is bijna zo ver! Nog iets meer dan 2 weken en groep 8 gaat onze school verlaten.
Voordat het zo ver is, wordt er nog erg hard geoefend voor de eindmusical. Dinsdagochtend
10 juli zal deze musical, als generale, voor de school opgevoerd worden en in de avond voor
ouders en familieleden.
Woensdagochtend 11 juli wordt groep 8 om 11.45u, traditioneel gezien, door ons "de school
uitgegooid". Dit gebeurt elk jaar weer op een creatieve manier. U bent als ouders van harte
welkom om deze groep kinderen op het schoolplein uit te zwaaien. Groep 8 kan deze
ochtend dan al vanaf 12.00u hun welverdiende zomervakantie gaan vieren!

Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Onze TSO wordt al lange tijd met enthousiasme georganiseerd door vele medewerkers. Hun
inzet en betrokkenheid is groot.
Tussen Schoolse Opvang houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van
een kind, het beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten.
Ouders willen er uiteraard zeker van zijn dat hun kind bij de Tussen Schoolse Opvang niets
tekort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft aandacht. Onze school
heeft een duidelijke visie op de voorwaarden waaraan de omgeving en de overblijfkrachten
moeten voldoen om het kind kansen te bieden op een gezonde ontwikkeling. We zijn dan
ook kritisch op de kwaliteit die de TSO weet te beiden en zou moeten bieden.
Onze TSO gaat dan ook, zeker in het nieuwe schooljaar, een nieuwe weg inslaan. Kort na de
start van het nieuwe schooljaar gaan wij als school met de TSO-organisatie in gesprek om
met elkaar te kijken naar een werkwijze die nog meer tegemoet gaat komen aan de eisen
die wij stellen. Met als doel dat kinderen en medewerkers een fijne lunchtijd mogen hebben.
Het aanmelden voor de TSO zal met ingang van nieuwe schooljaar ook anders gaan
verlopen. Ouders moeten hun kind(eren) voortaan digitaal aanmelden via de zgn. ‘TSOassistent’. Een systeem om nog sneller en efficiënter te werken en om meer overzicht te
krijgen. Binnenkort hoort u meer over deze wijze van aanmelden.
Wilt u samen met ons werken aan de kwaliteit van onze TSO? Graag zien wij u dan als nieuwe
medewerker. U kunt zich aanmelden via (tsocatharinaschool@gmail.com). U kunt ook direct
contact opnemen met de school.
Alle (nieuwe) medewerkers worden bij aanvang van het nieuwe schooljaar uitgenodigd voor
een TSO-bijeenkomst. Wij zien u graag en gaan er iets moois van maken.

Vakantie en vrije dagen 2018 - 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag, Pasen en
meivakantie
(Koningsdag valt in
meivakantie)
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
19 april t/m 3 mei 2019
29, 30 en 31 mei 2019
10 en 11 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

Extra vrije middagen
21 december 2018
20 december 2018 (Kerstviering avond)
22 februari 2019
4 maart 2019 (Carnaval)
19 juli 2019

Studiedagen/vrije dagen
Studiedag 19 oktober 2018
Studiedag 30 januari 2019
Studiedag 28 mei 2019
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Schoolbenodigdheden
Ook volgend schooljaar hebben de kinderen op school weer het een en ander nodig.
In groep 1 /2: gymschoenen en gymkleding (kort sportbroekje en t-shirt).
In groep 3: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften en gymspullen.
In groep 4: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften en gymspullen.
In groep 5: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
In groep 6: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
In groep 7: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
In groep 8: een 4-ringsmap, lijm, een platte etui die in hun laatje past, stiften, kleurpotloden, 2
schrijfpotloden en gymspullen.
Het is erg prettig als de kinderen deze materialen voorzien van hun naam. De kinderen van
groep 3 krijgen 1 keer een schaar en een doos kleurpotloden van school. Daarnaast krijgen zij
een schrijfpotlood. In groep 4 krijgen de kinderen daarbij nog een liniaal. Wilt u de witte
trotsmap (alleen voor groep 1 en 2!) en de 4-rings mappen na de zomervakantie weer leeg
meegeven naar school? Ook de rapporten na de zomervakantie graag weer zo spoedig
mogelijk mee naar school geven. Het is de bedoeling om de achter de rapporten
toegevoegde werkjes, foto’s e.d. in de rapportmap te laten zitten zodat u en uw kind later
terug kunnen kijken op de basisschooltijd.

Jarig!
29 juni
29 juni
1 juli
8 juli
9 juli
11 juli
11 juli
12 juli

Heidi Versteeg
Kiki Versteeg
Eline Vreeswijk
Annika Spruit
Xanne - lou Blom
Mark van Beek
Bram de Haan
Dinant Reichard

Van harte gefeliciteerd!
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groep 3
groep 3
groep 4
groep 5
groep 3
groep 7
groep 5
groep 5

