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

Activiteiten
en data
Maandag 17 september:
“Klaar voor de start” open
podium 14.30 uur in de aula.
Alle groepen verzorgen een
optreden als opening van
dit schooljaar.
U komt toch ook kijken?
Donderdag 27 september:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Groep 1
De eerste 2 schoolweken zijn alweer voorbij gevlogen. De kinderen
van groep 1 hebben hard gewerkt en veel geleerd.
We hebben gewerkt over de cijfers 1, 2, 3 en 4 deze hebben de
kinderen opgehangen in de klas, ook hebben ze er
verschillende werkjes mee gemaakt. Iedere week wordt er een
nieuw cijfer aangeboden, komende week is dat het cijfer 5.
Verder hebben we het ook nog gehad over de regels op school:
'Rennen doe je op het plein, in de school moet je rustig zijn' en
'pesten is niet goed, dus zorg dat je aardig doet'. We hebben
groepsvormende spelletjes gedaan, boekjes gelezen over de eerste
schooldag/wennen op een nieuwe school, vriendschap en aardig
zijn. Kortom, de kinderen zijn er maar druk mee en de juffen
natuurlijk ook!

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Maandag 17
september: klaar
voor de start om
14.30 uur

groep 2. Ik heb er heel veel zin
in om mijn creativiteit,
positiviteit en enthousiasme in
te zetten in de groep en
ontzettend veel nieuwe
dingen te leren en mezelf te
ontwikkelen.

Groep 1 en 2
Het thema voor de komende
weken is “dokter”, hiervoor is
de poppenhoek al
omgetoverd tot dokterspraktijk
en wat er verder op ons pad
komt tijdens dit thema, dat
hoort u in de volgende
nieuwsbrief.

Groep 3/4
In groep 3 hebben we
inmiddels ook al de woordjes
‘roos’, ‘vis’, ‘sok’, ‘aan’ en
‘pen’ geleerd en de letters ‘v’,
‘i’, ‘s’, ‘aa’ en ‘p’.
Vorige week vrijdag showden
de kinderen ter ere van het
woordje ‘sok’ hun mooiste,
gekste, grappigste sokken. Het
was een kleurrijke dag!

Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

In groep 1 &2 zijn wij op zoek
naar 40 doosjes. Dit kan zijn
van een wereldgerecht van
Knorr of sausjes. Zo kunnen wij
onze eigen dokterskoffer
maken.

Groep 2
In groep 2 zijn we aan het
oefenen met spiegelen. Kijk
eens naar jezelf in de spiegel.
Je ziet hetzelfde. De kinderen
mochten in tweetallen elkaars
werk ‘spiegelen’. Dit vonden
de kinderen nog wel een
beetje lastig maar van
proberen kun je leren.
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Even voorstellen
Ik ben Willeke en ik ben
tweedejaars ALPO-student. Ik
studeer PABO en
Onderwijswetenschappen in
Utrecht en ik loop dit jaar
stage op de Catharinaschool.
Komend half jaar zal ik elke
donderdag te vinden zijn in

Heeft u al gezien dat achterin
de klassen de doelen van
rekenen hangen?
In groep 3 zijn dit:

En in groep 4:

Voor groep 4 hangen daar ook de doelen van spelling en taal. Zo leren we wat zelfstandig
naamwoorden en lidwoorden zijn en hoe we woorden met meerdere medeklinkers voor of
achteraan schrijven. De kinderen worden daarbij geholpen door ‘gekke Gerrit’. Hij legt via
filmpjes uit hoe woorden geschreven moeten worden.

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers en kinderen van de St. Catharinaschool. Mijn naam is Jessica, ik ben
19 jaar en ik kom uit Oudewater. Ik studeer pabo leraar basisonderwijs aan de Hogeschool
Utrecht. Op dit moment ben ik bezig met mijn 3e jaar. Dit schooljaar kom ik stagelopen op de
St. Catharinaschool. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 3/4. Hier heeft u mij misschien
al wel eens gezien. Het tweede half jaar zal ik in de bovenbouw stage komen lopen. U kunt
mij tegenkomen op maandag en dinsdag. Ook zal ik een aantal keer op woensdag
aanwezig zijn en ben ik er twee keer in het jaar een hele week. Ook hoop ik bij feestdagen
als Sinterklaas en Kerst aanwezig te zijn. Ik kijk uit naar komend jaar!

Groep 4/5:
Groep 4/5 is dit schooljaar goed gestart. We hebben onze deur opgevrolijkt door allemaal
een eigen bloem te maken, omdat we dit schooljaar graag willen 'groeien'. Ook hebben we
allemaal een eigen boekenlegger gemaakt.
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Groep 4 is begonnen met de hoofdletters. We kunnen nu de hoofdletter A, B, C en D
schrijven. Ook hebben we met taal geleerd wat een lidwoord en een zelfstandig
naamwoord is.
Groep 5 heeft geleerd om in een rekenschriftje te werken. Met taal hebben we geleerd wat
een werkwoord, een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord is.

Even voorstellen
Mijn naam is Pjotr en ben dit jaar gestart met de pabo (deeltijd) aan de hogeschool in
Utrecht. Ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd als onderwijsassistent op het ID collega. Sinds
september vorig jaar werkzaam op SBO de Oostvogel in Gouda en werk hier met veel plezier.
Nu loop ik op maandag stage in groep 4/5 bij juf Denice en zal ik vooral aan het werk gaan
met groep 5.
Ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vriendin Ginny.
Ik ben dol op muziek en speel al bijna heel mijn leven gitaar, verder sport ik graag (handbal).
Ik hoop dat we dit jaar heel veel leuke dingen gaan doen als klas en hoop nieuwe dingen
leren! Ik heb er zin in! Jullie ook?

Groep 6/7
Aan het begin van het schooljaar moet altijd weer een hoop gebeuren: alle werkboeken en
schriften uitdelen en namen erop schrijven, spullen controleren (heeft iedereen nog
potloden, een schaar, een gum?), het ontdekken waar alle spullen bewaard worden, kost
ook altijd even. De juffen maken de weektaken, ontdekken dat er soms wat meer en soms
wat minder van iets erop moet.
We werken met een nieuwe taal-/spellingsmethode, met daarbij ook nieuwe leerdoelen die
achter in de klas op de wand hangen.
Na een paar weekjes kunnen we nu wel zeggen dat we bijna helemaal gewend zijn!
Meander
De leerlingen van groep 6A zijn met Meander begonnen aan thema 1. Bij dit thema leren de
leerlingen meer over de watersnoodramp van 1953. Ze leren dat er een plan kwam om de
dijken te verhogen en dammen te bouwen, oftewel het Deltaplan.
De leerlingen van groep 7 zijn ook met Meander begonnen aan thema 1. In dit thema gaan
de leerlingen het hebben over dat wij Nederlanders steeds verder op vakantie gaan. We
maken vaker een busreis, nemen de auto, boeken een vliegreis of gaan op de fiets. De
leerlingen leren hierbij meer over de infrastructuur, de reistijd en gaan we het hebben over
(massa)toerisme.
Even voorstellen
Mijn naam is Marieke Janssen, vierdejaars pabostudente aan de Hogeschool Utrecht. De
komende maanden loop ik stage bij groep 6/7. De afgelopen weken was ik
iedere maandag en dinsdag op de St. Catharina. Binnenkort zal ik ook iedere woensdag
aanwezig zijn. Omdat dit mijn laatste stage is van de opleiding, zal ik de komende tijd steeds
meer lessen aan de klas gaan geven. Ik heb veel zin in mijn stageperiode bij groep 6/7!
Groep 6/8
In groep 6/8 zijn we begonnen met het eerste thema van Brandaan (geschiedenis). Het
onderwerp van deze lessen is: de Gouden Eeuw. Zowel in groep 6 als in groep 8 lopen de
thema's van Brandaan, Naut en Meander gelijk. Erg leuk want hierdoor kunnen we
bijvoorbeeld met de hele klas Schooltv kijken tijdens de pauze: Welkom in de Gouden Eeuw.
De afleveringen van het dagelijks leven, handel en arm en rijk hebben we al gekeken.
Daarnaast werken we als tekenopdracht aan leuke grachtenpandjes die past bij deze tijd
om de klas mee te versieren.
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Nieuwe taalmethode
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe taal- en spellingmethode voor de groepen 4 t/m
8: Taal actief. Wellicht heeft u hier thuis al wat over gehoord. Kinderen krijgen via een
lesboek, verschillende werkboeken en Gerrit (het hulpje van de juf) taal en spelling
aangeboden. De overstap is even wennen, daarom zullen we de eerste weken veel
uitleggen en samen doen met de kinderen. Erg prettig aan de methode is dat de kinderen
de lesdoelen gedifferentieerd aangeboden krijgen en dit kan bij elke les weer anders zijn.
Meer inhoudelijke informatie over de nieuwe methode krijgt u van ons op de
informatieavond.

Schoolgids en jaarplan
Onze schoolgids is ook dit schooljaar 2018-2019 weer in te zien.
U kunt deze vinden op onze website (www.catharina-school.nl) achter het tabblad ‘de
school’. De schoolgids wordt dus niet aan alle ouders verstrekt. Ouders van (toekomstige)
nieuwe leerlingen krijgen de gids tijdens het kennismakingsgesprek wel overhandigd.
De schoolgids bevat relevante informatie: schooltijden, vakantierooster en veel inhoudelijke
informatie. Voor de meeste ouders wel bekend, maar toch de moeite waard om deze
nogmaals eens door te nemen.
De school blijft altijd in ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt schematisch weergegeven in
ons jaarplan. Dit jaarplan is ook te vinden op onze website. Ook hier kijkt u achter het tabblad
‘school’.

Tussenschoolse opvang
De kinderen van groep 6,7 en 8 die overblijven op maandag en dinsdag gaan in de
middagpauze onder begeleiding van juf Liäne naar het trapveldje of de gymzaal van
Concordia.
Daar aangekomen wordt er eerst rustig met elkaar gegeten, waarna er allerlei activiteiten
worden gedaan.
Waarom doen we dit? We merken dat deze leerlingen het nodig hebben om in de
middagpauze even weg te zijn van school; even in een andere omgeving te zijn, even de
energie kwijt raken.
De kinderen verzamelen om 12 uur in het lokaal van groep 6/8. Daar zullen ze worden
opgevangen door een overblijfkracht. Juf Liäne komt ze dan ophalen om zo naar het
trapveldje of de gymzaal te gaan.
De kinderen houden zich in dit uurtje aan de regels van juf Liäne. Lukt dit niet dat zullen ze de
volgende keer niet mee gaan. De betreffende krijgen daarover dan bericht.
We hopen op deze manier de kinderen een leuke overblijfperiode te geven. De ervaringen
tot nu toe zijn erg positief.
Wij gaan er vanuit dat de ouders van de leerlingen met het bovenstaande akkoord gaan. Is
dit niet het geval en wilt u niet dat uw kind van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan
vragen wij u dit schriftelijk aan de TSO door te geven. U kunt dit doen via de mail van juf
Liäne. (liane.duran@degroeiling.nl)

Zwemloop
Afgelopen dinsdag vond voor groep 5 t/m 8 de eerste zwemloop plaats. 1 km hardlopen en
100 of 200 meter zwemmen. Wat was het een groot succes en wat deden ze goed der best!
Het weer werkte ook nog eens goed mee dus een zeer geslaagde sport middag! In een duo
of individueel streden ze om een mooie medaille.
Prijswinnaars
5-6 Individueel:
1. Taim 8,01 (Morgenster)
2. Dinant 8,14 (St. Catharina)
3. Bregje 8,54 (St. Catharina)
7-8 Individueel:
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1. Tijmen 9,09 (St. Catharina)
2. Stijn 9,12 (St. Catharina)

5-6 duo:
1. Swen en Cas 6,11 (St. Catharina)
2. Tom en Daniël 6,28 ( St. Catharina)
3. Mirthe en Lynn 7,00 ( Morgenster)
7-8 duo:
1. Loek en Luuk 7,42 (Morgenster)
2. Coen en Jurre 8,10 (Morgenster)

3. Coen 9,41 (Vlisterstroom)

3. Mark en Jeremy 9,31 (St. Catharina

Na afloop kregen alle leerlingen nog een lekker zakje snoep die gesponsord is door Miranda
van Veen van de winkel in mijn Straatje. Miranda namens alle kinderen heel erg bedankt!
Ook wil ik graag alle hulpouders bedanken voor jullie inzet.
Gymjuf Liäne

Berichten van school
Regelmatig sturen wij u berichten. Deze berichten worden door ons via ons
leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’ verstuurd en ontvangt u in uw mailbox. Tenminste….dat is de
bedoeling.
Soms krijgen wij signalen van ouders dat zij de mail niet hebben ontvangen. Dit was zo bij het
versturen van de uitnodigingen van de oudergesprekken. Dat is natuurlijk vervelend.
De oorzaak van dit euvel is niet altijd te achterhalen. Vaak is het zo dat uw mailserver de
berichten als spam ziet en deze in de map ‘ongewenste mail’ opslaat. U zult daar dan
moeten kijken. De instellingen kunt u aanpassen. Het kan ook voorkomen dat uw mailbox vol
zit en deze nieuwe mail niet binnenhaalt. Het opschonen van de mailbox biedt dan uitkomst.
Wilt u wijzigingen in uw mailadres direct aan ons doorgeven. Ook wijziging van andere
persoonlijke gegevens (telefoon en adres) zijn uiteraard voor ons belangrijk om te weten.

Talentenmiddagen
Binnen het team van de Catharinaschool hebben we bedacht talentenmiddagen te gaan
organiseren voor alle groepen. Hoe vaak deze talentenmiddagen zullen plaatsvinden hangt
nog even af van het succes en het enthousiasme. Wel kunnen we u vertellen dat we deze
middagen willen organiseren op donderdagmiddag van 14.15-15.15 uur. Tijdens de
talentenmiddagen kunnen de kinderen aan een creatieve/actieve/muzikale/culinaire/klus
activiteit deelnemen.
Hiervoor hopen wij op uw medewerking. Wij zijn namelijk op zoek naar ouders, opa’s/oma’s,
ooms/tantes etc. die op deze middagen een groepje leerling onder hun hoede willen nemen
om een activiteit mee te doen. Wellicht heeft u zelf een inbreng qua activiteit, doordat u een
echte klusjesman of creatieveling bent, ideeën zijn van harte welkom!
Zelf hebben we al wat ideeën ter inspiratie: mozaïek, dansworkshop, (koud)koken, schilderen,
houtbewerking, instrument bespelen, sport en spel activiteit.
Is dit iets voor u? Of wilt u met ons meedenken hoe we dit kunnen organiseren?
U kunt zich tot 28 september opgeven via de intekenlijst bij de algemene ingang.
Juf Monique, Juf Denice of Juf Saskia (werkgroep talentenmiddag)

Jarig!
19 september
24 september
24 september
25 september

Roos van den Berg
Viviënne Steenbergen
Tim Straver
Djedden de Lang

Van harte gefeliciteerd!

6

groep 4 B
groep 4 A
groep 7
groep 6 B
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