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

Activiteiten
en data
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

Even terugkijken en weer vooruit.
Het schooljaar is voorbij. Laten we even omkijken. De kinderen
hebben een fijn jaar gehad. We zien dat terug in de
tevredenheidspeiling die onlangs is afgenomen onder de kinderen
van groep 6 t/m 8.
Kinderen geven aan met plezier naar school te gaan. Door de
kinderen worden wij beoordeeld met een 8.2. U kunt deze
tevredenheidspeiling zien door op de volgende link te klikken:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9299/Basisschool-StCatharina/categorie/Waardering
Het schooljaar heeft grotendeels in het teken gestaan van het
onderzoek naar samenwerking tussen de 3 scholen. De teams
hebben studiedagen bijgewoond, vergaderingen belegd en
diverse activiteiten georganiseerd. Hoe jammer is het dan dat de
gezamenlijke besturen in het voorjaar besloten hebben de stekker
uit de samenwerking te trekken. Niet onderwijsinhoud, maar
identiteit was het struikelblok. Met elkaar zijn we niet in staat
geweest hier een goede vorm voor te bedenken. Het team van de
Catharinaschool vindt dit een gemiste kans.
Toch kunnen we terugkijken op een leuk jaar. Zeker voor de
kinderen, want daar doen we het voor. Op onze website kunt u de
nieuwsbrieven allemaal nog eens bekijken, de verslagen lezen en
genieten van de foto’s. Dan zien we dat er veel leuke activiteiten
hebben plaatsgevonden.

Vrijdag 12.00 uur:
aftellen naar de
vakantie!

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

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
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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In het nieuwe schooljaar staan
er nieuwe dingen op stapel.
Zo starten we met een nieuwe
taalmethodiek (Taalactief,
voor groep 4 t/m 8)), een
uitstekende moderne
methode voor taal en spelling.
We hebben hier hoge
verwachtingen van. Engels en
internationalisering is
eveneens een
aandachtspunt. We kijken
naar een manier om het vak
Engels voor de hele school te
introduceren. ICTtoepassingen worden nader
uitgewerkt. Het ICT beleid krijgt
meer handen en voeten en
de introductie van
Chromebooks en
Touchscreens zal een feit zijn.
Sport en bewegen vinden we
belangrijk. Hoe gaan we hier
vorm aan geven? En op zoek
naar een leerlingvolgsysteem
sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Kortom…..voldoende voor ons
om op te pakken. Wij hebben
er zin in.
Voor nu wensen wij de
kinderen en de ouders een
hele fijne en welverdiende
zomervakantie toe. Wees
voorzichtig onderweg en
geniet van de rust en van
elkaar.
Tot ziens op 27 augustus.
Namens het team,
René van Ommeren

Nieuws uit de onderbouw
Met dit heerlijke weer kunnen
we lekker buitenspelen, soms
met water!

Morgen, vrijdag 13 juli, is het
speelgoedochtend. De
kinderen mogen 1 stuk
speelgoed meenemen om op
school mee te spelen.

Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4/6
Groep 4/6 is de laatste
schoolweek o.a. bezig met
rekencircuits. Hierbij doen we
in kleine groepjes spelletjes die
gerelateerd zijn aan rekenen.
Om de 10-15 minuten wisselen
we van onderdeel. De
kinderen vinden dit erg leuk!

Nieuws uit de
bovenbouw
De laatste schoolweken van
het jaar zijn al weer
aangebroken. Dat betekent
iets minder werken in de
boeken en meer tijd voor
gezelligheid en spelletjes!
Dit doet groep 7/8 de laatste
paar dagen in de vorm van
een circuit. Zo hebben de
leerlingen vorige week in
gemengde groepjes
verschillende activiteiten
uitgevoerd. Na een kwartier
draaide de groep steeds door
naar de volgende activiteit.
Het circuit bestond uit: het
maken van de laatste
geschiedenisles, Squla op de
computer, een Engels
bordspel, kleurplaten,
begrijpend lezen zomerboekje
en gezelschapsspelletjes.
(zie de foto’s op de volgende
pagina)

Laatste schooldag
Op vrijdag 13 juli luiden alle kinderen en leerkrachten buiten op het plein het schooljaar uit.
Om 12.00 uur tellen we gezamenlijk af! Dan begint voor iedereen de zomervakantie. Komt u
ook meegenieten van dit moment?

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

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.
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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.

Gymtas
Het schooljaar zit er alweer op! Dit betekent ook dat veel gymschoenen/ gymkleding te
klein/kapot zijn. Als u nieuwe schoenen gaat kopen voor uw kind dan graag schoenen met
een harde schoenzool. Geen ballet/ dunne turnschoentjes. Dit voor de veiligheid van de
voeten. Gymmen in een korte broek en een T-shirt is het fijnst voor de kinderen. Wilt u er voor
zorgen dat na de vakantie de gymkleding (en gymtas, eventueel het koordje herstellen)
weer op orde is?
De groepen 0-1 en 2 gaan na de vakantie ook in de grote gymzaal gymmen. Deze leerlingen
zullen net als de andere kinderen gymkleding en schoenen moeten meenemen.

Groepsfoto’s
Van elke groep hebben wij in juni groepsfoto’s gemaakt.
Als het goed is heeft u deze groepsfoto waar uw kind op staat gemaild gekregen.
Alle groepsfoto’s zijn binnenkort te vinden op onze website achter het tabblad ‘de school’.

De Plusklas
22 juni jl. heeft de Plusklas een presentatie verzorgd voor ouders en belangstellenden. De pilot
‘De Plusklas’, is voortgekomen uit het onderzoek naar samenwerking tussen de 3 scholen. Uit
de evaluatie van de pilot is gebleken dat de plusklas een succes is geweest. De leerkracht,
José Schildwacht, heeft weken lang de kinderen met veel plezier begeleid. Helaas voor ons
gaat zij stoppen. Zij kan e.e.a. niet meer combineren met haar andere werkzaamheden.
Na de zomervakantie zullen de 3 scholen overleggen of de Plusklas, in welke vorm dan ook,
voortgezet kan worden. Met name de vraag of de Plusklas financieel haalbaar is voor alle
scholen zal onderwerp van gesprek zijn.
Wij willen zeker nu José Schildwacht bedanken voor haar inzet.

Groei van het leerlingaantal
Met trots kunnen we zeggen dat veel ouders voor onze school kiezen. Het leerlingaantal stijgt
dan ook flink. Volgend jaar kunnen we weer met 6 groepen starten. Inschrijvingen van veel
nieuwe leerlingen zijn inmiddels al binnen.
Veel ouders kiezen voor onze school vanwege de rust en de duidelijkheid in de groepen. Wij
krijgen van ouders terug dat de ontvangst en eerste kennismaking met de school erg prettig
is. Met nieuwe ouders lopen wij door de school en maken kennis met de verschillende
groepen. Kort vertellen wij waar de Catharina voor staat. Tijdens de rondleiding zien de
ouders dit terug in de school. Niemand kijkt vreemd op als wij met nieuwe kinderen en hun
ouders de klassen binnenwandelen. Deze openheid en transparantie vinden wij erg
belangrijk en proberen wij in alles door te zetten.
In het nieuwe schooljaar gaan wij op dezelfde voet door. Heeft u in dit opzicht goede tips
voor ….laat het ons weten.

Directie Catharinaschool
In dit schooljaar was onze directeur René van Ommeren 2 dagen op de Catharinaschool. In
het nieuwe schooljaar zal dit (zeker het eerste half jaar) weer 4 dagen zijn en wel op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Melissa Janssen zal naast haar lesgevende taak
aan groep 6/8 ook directie-ondersteunende werkzaamheden oppakken.

Bedankt!
Een hartelijk dank aan alle ouders die ons dit jaar
geholpen hebben bij activiteiten! Het was een leuk en leerzaam jaar!
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Lezen in de vakantie
Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de schoolprestaties van je kind op de
basisschool niet ten goede komt. De vakantie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het groter
worden van de verschillen in leesprestaties tussen basisschoolleerlingen. Bij een aantal
kinderen is aan het begin van het schooljaar namelijk een terugval in leesvaardigheid te zien.
Dit wordt vakantiedip of zomerverval genoemd.
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar te kunnen
voortzetten en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis nog
regelmatig te lezen. Neem dus lekker een boekje mee op vakantie!

Jarig!
13 juli
Vera de Jong
19 juli
Ties Walraven
21 juli
Mick Sweep
21 juli
Nienke Verkleij
25 juli
Tessel Hollaar
27 juli
Menno Bras
28 juli
Noëlle van der Linden
2 augustus
Fleur Rietveld
7 augustus
Olivier Mucaj
12 augustus
Bregje Verweij
14 augustus
Amy Smit
15 augustus
Emma Bakker
17 augustus
Gerlinde Janssen
17 augustus
Niels de Jong
20 augustus
Pablo Kuijf
20 augustus
Milan van Zwieten
25 augustus
Roy Achterberg
27augustus
Ivan Moons
28 augustus
Sven Straver
29 augustus
Tijn Hof
29 augustus
Mila Janmaat
31 augustus
Saar Harkema
Van harte gefeliciteerd!

groep 4
groep1a
groep 3
groep 3
groep 1a
groep 8
groep 4
groep 6
groep 6
groep 5
groep 5
groep 6
groep 7
groep 1a
groep 5
groep 4
groep 3
groep 2 b
groep 6
groep 6
groep 1a
groep 2a

Het team van de St. Catharinaschool wenst iedereen:
Een fijne, zonnige zomervakantie.
Tot maandag 27 augustus!!
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