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

Activiteiten
en data
Dinsdag 2 oktober:
Informatieavond:
19.00 uur groepen 1,2 en 3
19.45 uur pauze
20.00 uur groepen 4,5,6,7 en
8
Woensdag 3 oktober:
Start Kinderboekenweek
Woensdag 10 oktober:
Boekenmarkt om 12 uur
Donderdag 11 oktober:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Groep 1
In groep 1 werken we momenteel over het thema 'mijn lijf'. De
kinderen hebben al een heleboel mooie nieuwe woorden geleerd.
Ook kregen we bezoek van een neuroloog, fysiotherapeut en
dokter(assistent) in de klas. Wat weten we nu toch veel over de
hersenen, organen, spieren en bewegen!
Ook mondzorg is aan bod gekomen de afgelopen week. Hoe poets
je je gebit en hoe vaak moeten we dat nou eigenlijk doen om ons
gebit goed schoon te houden? Er werd flink geoefend met een
reuze tandenborstel op een reuzenkunstgebit en we hebben onze
eigen tanden eens goed in de spiegel bekeken. Nu maar eens
testen of we thuis ook zo goed kunnen poetsen.

Woensdag 10
oktober:
boekenmarkt om
12 uur

St. Catharinaschool
Grote haven 2d
2851 BM Haastrecht

Groep 2
Wie heeft er oude barbies en
kleertjes voor barbies? De
kinderen van groep 1 en 2
zouden het leuk vinden om
hier mee te spelen. Graag
inleveren bij de onderbouw
juffen.

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

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Dennis Ruzaykyn
Fien Mettau

4 oktober is het dierendag. De
kinderen van groep 1 en 2
mogen hun lievelingsknuffel
van een dier meenemen.

De kinderen van groep 2
bouwen de mooiste
ziekenhuizen voor de
patiënten. Deze patiënten
worden behandeld in de
poppenhoek.

Groep 3
Groep 3 heeft de eerste
leestoets achter de rug en is
inmiddels al gestart met
boekje 2 van Veilig leren lezen.
Ze leren de woorden ‘teen’,
‘een’, ‘neus’, ‘buik’ en ‘oog’
en de letters ‘t’, ‘ee’, ‘n’, ‘b’
en ‘oo’. Wat gaat het toch
hard en wat kunnen de
kinderen al goed lezen!

In groep 4a:
Olga Ruzaykyn

Veel plezier bij ons op school!

Op woensdag 19 september
kwamen drie moeders
vertellen over hun beroepen;
fysiotherapeute, neuroloog en
huisartsassistente. Dit was een
erg leuke ochtend. Moeders
bedankt! Op de website staan
de foto’s van deze ochtend.

Hoera
Cato en Fien hebben een zusje
gekregen! Gefeliciteerd met
Brech!
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Met rekenen zijn ze bezig met
blok 2. De doelen in dit blok
zijn:
• Kinderen kennen de
getalsymbolen 0 tot en met 6
en kunnen die verbinden aan
de juiste hoeveelheid.
• Kinderen kennen de
getalsymbolen 7 tot en met 12
en kunnen die verbinden aan
de juiste hoeveelheid.
• Kinderen kennen de
turfregistratie die gebaseerd is
op de vijfstructuur.
• Kinderen kennen de
getallenlijn als model, met
plaatsaanduidingen: 0 tot en
met 12.

Groep 4
Groep 4 is met rekenen ook bezig met blok 2.
De doelen in dit blok zijn:
• Kinderen kunnen getallen tot en met 100 ordenen.
• Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen maken tot en met 20.
• Kinderen leggen verband tussen getallen en een combinatie van sprongen van 10 en
huppen van 1 weergeven op de lege getallenlijn (tot en met 100) en kunnen dit toepassen
eenvoudige opgaven met in geld.
• Kinderen kunnen getallen tot en met 100 lokaliseren op een getallenlijn.
Tevens zijn de eerste taal- en spellingtoets achter de rug.
Interview met Thijs, Luuk, Heidi en Kiki
Hoe vinden jullie het in groep 4?
Wij vinden het leuk, we leren veel nieuwe dingen. Bij rekenen leren we bijvoorbeeld de
keersommen.
Wat vinden jullie nog lastig?
Sommen met grote getallen.
Wat hebben jullie tot nu toe al geleerd in groep 4?
Met taal hebben we geleerd wat een zelfstandig naamwoord is, we hebben geleerd hoe we
moeten werken met een weektaak en we leren steeds grotere sommen maken.
Wat is allemaal nieuw?
Verkeer, uit een schriftje werken, zelfstandig naamwoord, weektaak, squla en nieuwsbegrip.
Wat vinden jullie leuk?
Squla op de iPad.
Wat vinden jullie minder leuk?
Groep 4 mag minder lang buiten spelen dan groep 3.

Groep 5
Groep 5 leert in blok 2 o.a. rekenen met een staafgrafiek. In de klas hebben we deze
staafgrafieken geïntroduceerd door ieder kind een post-it te laten schrijven met daarop het
lievelingsvak van het kind. Daarna hebben we gekeken welke vakken opgeschreven zijn.
Vervolgens mocht ieder kind zijn/haar post-it op het bord plakken bij het zelf gekozen
'lievelingsvak'. Tot slot hebben we samen besproken hoe we kunnen zien hoeveel kinderen
een lievelingsvak hebben gekozen, welk vak het meest is gekozen en welk vak het minst.
Daarna hebben we met 'echte' staafgrafieken in ons boek gerekend.
Groep 6/8
We zijn in groep 6/8 deze week al weer druk bezig met van alles en nog wat in de groep. Zo
oefent de groep voor de toets met alle woorden uit de taalverhalen van de nieuwe
taalmethode. Dit doen de kinderen door leuke woordspellen in tweetallen te maken en zo
de woorden met en van elkaar te leren.
Daarnaast oefenen we tijdens de muziekles alvast het lied voor de Kinderboekenweek van
2018. Zowel zingen als het spelen met de boomwhackers lukt de groep al aardig!
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Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar doen de kinderen uit groep 7 en 8 weer mee aan de Kinderpostzegelactie!
Kinderen zullen vanaf woensdag 26 september tot en met 3 oktober langs de deuren gaan
om geld op te halen voor het goede doel, zodat andere kinderen het beter krijgen. De
welbekende kinderpostzegels, kaarten en pleisters worden weer verkocht, dit jaar in het
teken van de Fabeltjeskrant. Wilt u meer weten over deze actie? Neem dan een kijkje op
onze website!

Kinderboekenweek
Van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “kom
erbij (vriendschap)”. Op woensdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek op school
met een lied en een activiteit voor alle kinderen.
Wij vinden het heel belangrijk om kinderen regelmatig voor te lezen. Tijdens deze
Kinderboekenweek zou het erg leuk zijn als de kinderen eens voorgelezen worden door
ouders, opa’s, oma’s , oppassers e.d. Wie vindt het leuk om een keer ongeveer 15 minuten te
komen voorlezen? Bij elke groep komt een intekenlijst te hangen waarop u in kunt tekenen
op een dag en tijd.
Bij meerdere aanmeldingen kunnen we de groepen splitsen. We zien u graag tegemoet!
Mocht u zelf geen boek hebben om uit voor te lezen, neem dan even contact op met de
leerkracht van uw kind.

Woensdag 10 oktober organiseren we weer een boekenmarkt!
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen vanaf 12.00 uur boeken verkopen in de aula. De
kinderen van groep 4 onder begeleiding van een ouder. De kinderen van groep 1 t/m 3
mogen met ouders/begeleiders rondlopen op de boekenmarkt. De andere kinderen mogen
dit zelfstandig doen. De boeken moeten thuis geprijsd worden en mogen 50 cent of een euro
kosten. Het is daarom handig als de kinderen kleingeld meenemen. Om 12.30 uur is de
boekenmarkt afgelopen. Boeken die niet verkocht zijn worden weer mee naar huis
genomen.

Jarig!
28 september
Lana de Kruijff
28 september
Julia Steenbergen
29 september
Anna van den Berg
29 september
Montoya van Rhijn
29 september
Sienna van Rhijn
5 oktober
Thijs van As
7 oktober
Jorik Burghoorn
8 oktober
Raven Witteveen
11 oktober
Dennis Ruzaykyn
Van harte gefeliciteerd!
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groep 4 B
groep 2
groep 6 B
groep 6 B
groep 6 B
groep 4 A
groep 7
groep 7
groep 1

