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

Activiteiten
en data
Donderdag 6 september:
Schoolfotograaf
Dinsdag 11 september:
Zwemloop groep 5 t/m 8
Maandag 10 t/m vrijdag 14
september:

‘Speeddate” ofwel de
omgekeerde
oudergesprekken
Donderdag 13 september:
Volgende nieuwsbrief
Maandag 17 september:

“Klaar voor de start”
open podium 14.30 uur in
de aula. U komt toch ook
kijken?

Hoera
Heidi en Kiki hebben een
zusje gekregen!
Gefeliciteerd met Zus.

We zijn weer begonnen!
Na een hele zonnige zomervakantie zijn we deze week weer
begonnen. De start van het schooljaar is altijd spannend, zeker voor
die kinderen die voor het eerst naar de Catharinaschool gaan. Dat
zijn jongste kleuters en kinderen die nieuw op school zijn omdat zij
naar Haastrecht zijn verhuisd.
De eerste dagen zijn voor ons schoolteam ook belangrijk. Nieuwe
groepen en soms ook nieuwe samenstelling van groepen. Hoe zal
het gaan, wat zijn de eerste indrukken van de kinderen en van de
leerkrachten? De eerste dagen zijn best goed gegaan. We merken
dat de kinderen er weer zin in hebben.
De zomervakantie is voor veel mensen fijn verlopen. Een mooie
zonnige vakantie en lekker uitgerust. Dat is helaas niet voor
iedereen van toepassing geweest. Zo hebben we onlangs te horen
gekregen dat Jeannette Boere erg ziek is. Jeannette is o.a. onze
coördinator van de TSO. Eveneens begeleidt zij vanuit de
Groeiacademie enkele leerlingen. Op dit moment lukt het haar niet
om werkzaamheden uit te voeren. We wensen haar heel veel
sterkte.
We nemen ons voor er een fijn schooljaar van te maken.

In de week van 10
september:
speeddate
gesprekken
Nieuws uit de groepen
St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht
Tel: 0182-501597

Groep 1
Groep 1 is goed begonnen.
Ze hebben al verschillende
knutselwerkjes gemaakt.
Doordat we nieuwe spullen
hebben aangeschaft, maken
de kinderen de mooiste
werkjes, bv met de klei

www.catharina-school.nl

Welkom

de rapporten en trotsmappen
die weer naar school terug
moeten?
Groep 2
Op dinsdag gymmen de
groepen 1 en 2 in de grote
gymzaal. Daarnaast gymt uw
kind uit groep 2 om de week
op vrijdag. Wilt u zorgen voor
gemakkelijke schoenen die de
kinderen zelf aan en uit
kunnen trekken?
De kinderen in groep 2 zijn
druk bezig met het versieren
van hun eigen
‘Verjaardagskroon’. Voor het
ene kind duurt dat nog even
voordat hij/zij jarig is en voor
het andere kind is zijn/haar
verjaardag al erg snel. Zoals je
kunt zien wordt er al zeer
geconcentreerd
gewerkt.

Na de vakantie mochten 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

Ook hebben we de regels van
de school besproken en
geleerd.
Veel kinderen van groep 1
waren ze gelukkig niet
vergeten en daarom ging het
gelijk zo goed in de eerste
week.
Op onze wand hangen
allemaal bijtjes, elke keer als er
weer een nieuw kindje in de
klas komt, komt er weer een
bijtje bij.

Veel plezier bij ons op school!

Groep 3/4
In groep 3 hebben we
inmiddels al de woordjes ik en
maan geleerd en de letter ‘m’
We spreken deze letter uit
zoals ze klinken, dus ‘mmm’ ipv
de ‘em’.
In de eerste weken van het
schooljaar komt er heel wat
op de groep 3 leerlingen af.
Het is heel normaal dat de
kinderen daar in het begin
vermoeid door zijn. Gelukkig
kunnen ze ’s middags ook nog
lekker spelen in de
poppenhoek, met de Kapla
etc.
In groep 2 gingen de kinderen
nog samen met de juf naar
buiten. In groep 3 hoeft dit niet
meer. We hebben
afgesproken dat mocht er
niemand zijn om ze op te
halen, dan komen ze even
terug naar de juf.
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Denken de ouders nog aan

Ook spelen we nu buiten op het ‘grote’ plein. Maar af en toe sluiten we ook nog even
stiekem bij de kleuters aan!
Groep 4 heeft kennis gemaakt met de nieuwe taalmethode. Ook hebben zij de eerste
hoofdletters leren schrijven, de A en de B.
Het is best even wennen allemaal, maar wat werken de kinderen al hard en ook heel
zachtjes! Fijn hoor.
Groep 4/5 Even voorstellen:
Ik ben Niels de Boer en ik ben 19 jaar oud en ik woon in Gouda. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent in Zoetermeer. Vorig jaar heb ik van februari tot het einde van het
schooljaar stage gelopen in groep 1/2. Daar heb ik al een hoop geleerd over de visie van de
school en over hoe ik mezelf kan ontwikkelen als toekomstig leerkracht. Dit jaar loop ik op
maandag en donderdag stage in groep 4/5. Hier kijk ik ontzettend naar uit, omdat dit weer
een andere leeftijdsgroep is waarbij andere leermogelijkheden bij komen kijken.
Groep 6/7
In groep 6/7 zijn wij gelijk begonnen met het maken van een kalender. Met een leeg vel vol
hokjes is het lastig om jezelf na te maken. Maar het is gelukt! Hier een voorbeeld van wat
kalenders. De rest kunt u in de klas bekijken.

Groep 6/8
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Dit jaar met een nieuwe combinatie van groep 6
en 8. De eerste weken wordt er onder andere extra aandacht besteed aan kennis maken
met elk en de sfeer in de nieuwe groep. Dit is deze week gedaan door middel van
verschillende soorten groepsactiviteiten, zoals kennismakingsbingo. De kinderen hebben
weer zin in het nieuwe schooljaar!

Zwemloop
Op dinsdagmiddag 11 september vindt in zwembad de ‘Loete’ de zwemloop plaats. De
zwemloop is een afsluiting van de schoolzwemlessen. De groepen 5 t/m 8 zullen in duo’s of
individueel een deel zwemmen en hardlopen.
De groepen 5/6 zwemmen van 13.15 tot 14.15. 200 meter zwemmen (4 banen) en 1 km
hardlopen. De groepen 7/8 zwemmen van 14.15 tot 15.15. 400 meter zwemmen (8 banen) en
1 km hardlopen.
Ik ben nog op zoek naar 7 ouders die deze middag willen helpen met het tellen van de
baantjes. Mocht u dit leuk vinden ontvang ik graag een mailtje via
liane.duran@degroeiling.nl
Natuurlijk mag u deze middag komen kijken!
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De groepen 5 t/m 8 zullen volgende week dinsdag nog een keer gaan zwemmen i.p.v.
gymmen om nog even te oefenen. Geef uw zoon/dochter dus dinsdag zwemspullen mee.

Gymles
Om de veiligheid in de gymles te waarborgen mogen de leerlingen tijdens de gymles geen
sieraden om. Ook oorbellen die te lang zijn of te groot moeten worden uitgedaan. Alle
sieraden kunnen in de gymzaal op de tafel neergelegd worden. De armbandjes die niet
afkunnen zullen met een schaar verwijderd moeten worden. De veiligheid staat immers
voorop.
Gymmen met los haar is niet toegestaan. Dit zit in de weg bij het sporten. Daarom graag op
de gymdagen de haren vast in een staart of vlecht. Tip: Stop in de gymtas van uw kind wat
extra haar elastiekjes. Dan kan er altijd in de gymzaal een staart gemaakt worden. Ook voor
jongens met langer haar dat in een staart kan telt deze regel.
Wilt u er voor zorgen dat de gymkleding van uw zoon/dochter compleet is? Een T-shirt, korte
broek en schoenen. Veel schoenen zijn na de vakantie te klein. Gaat u nieuwe
gymschoenen kopen, zorg dan dat ze een stevige zool hebben. Geen dunne ballet of
turnschoentjes. Ook schoenen met een zwarte zool mogen niet in de zaal.

Gymtas
Heeft uw kind zijn of haar gymtas alweer mee naar school genomen? Let er alstublieft ook op
of de gymschoenen nog passen!

Stakingsdag 12 september?
12 september staat genoteerd als een stakingsdag van de basisscholen in Zuid Holland en
Zeeland. In het team hebben wij gesproken over deelname. We hebben besloten niet te
gaan staken. Die dag hebben de kinderen dus gewoon school. Op dit moment vinden wij
een staking niet de meest geschikte manier om uiting te geven aan onze wensen. In een
aantal opzichten is er door de regering namelijk al een kleine stap gezet.
Neemt niet weg dat wij ons grote zorgen blijven maken: er is een groot tekort aan
leerkrachten ( dus ook invalleerkrachten) en de werkdruk is bij leerkrachten erg hoog. Te
hoog. Dit leidt uiteindelijk tot grote problemen en gaat ten koste van de kwaliteit van het
basisonderwijs. Een ziekteverzuim van meer dan 6,5% is niet niks.
Geef het onderwijs weer terug aan de leerkracht; geef de leerkracht de ruimte de dingen te
doen waar hij/zij goed in is: lesgeven aan kinderen. Laten we ons iets minder leiden door
inspectie, toezicht, plandruk, toetsen en verantwoordingsrapportages. De klassen moeten
kleiner! Meer het accent op het lesgeven en de voorbereiding die daarvoor nodig is. Het vak
van leerkracht weer aantrekkelijk maken, niet alleen door een flinke salarisverbetering, maar
zeker ook door de negatieve werkdruk in velerlei opzichten flink te verminderen. Zo maken
we het onderwijs weer de moeite waard om in werkzaam te zijn.
Ondanks het feit dat wij voldoende reden zien om flink aan de bel te trekken hebben we ons
dus voorgenomen 12 september gewoon les te geven.

Stagiaires
Het komende (half) jaar komen bij ons stage lopen:
Groep 2: Willeke Kolhoop
Groep 3/4: Jessica Slager
Groep 4/5: Niels de Boer en Pjotr Woordmeijer
Groep 6/7: Marieke Janssen
Groep 6/8: Jiska van Vliet
Niels stelt zich al in deze nieuwsbrief voor. In de volgende nieuwsbrief zullen de andere
stagiaires zich aan u voorstellen.

Speeddate-gesprekken
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In de week van 10 september vinden de speeddate-gesprekken plaats.
U wordt in de gelegenheid gesteld de leerkracht van uw kind te spreken over uw kind. De
leerkracht krijgt dus via u relevante informatie.
Speeddate-gesprekken zijn feitelijk ‘omgekeerde oudergesprekken’: De ouder informeert de
leerkracht!
Deze gesprekken zijn niet bedoeld voor de kleuters die nieuw op school zijn. Ouders van deze
kinderen worden na 2 maanden uitgenodigd voor een zgn. ‘tweemaandengesprek’.

Oproep
Op school hebben wij een eigen bibliotheek. De kinderen mogen hier een boek zoeken om
in de klas te lezen. Is het boek uit, dan leveren zij het boek weer in. Eén maal per week wordt
de bibliotheek door een ouder nagelopen en e.e.a. weer op orde gebracht. Wie van u zou
dat willen doen?
U kunt zich opgeven bij melissa.janssen@degroeiling.nl

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. Heeft u de witte
trotsmap (alleen voor groep 1 en 2!) en de 4-rings mappen na de zomervakantie weer leeg
meegegeven naar school? Ook de rapporten 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!
1 september
2 september
12 september
13 september

Milan van Leeuwen
Jula van Schaik
Jayla van Leeuwen
Megan Straub

Van harte gefeliciteerd!
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groep 8
groep 3
groep 2
groep 2

