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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de groepen, kijkmoment groep 1 t/m 4

Activiteiten
en data
Maandag 5 t/m vrijdag 9
november:
Doelstellingengesprekken
groep 5 t/m 8
Woensdag 7 november:
Kijkmoment groep 1 t/m 4
van 12.00 uur tot 12.30 uur
Donderdag 15 november:
Volgende nieuwsbrief
Maandag 19 november:
Knutselavond Sint voor
ouders groep 1 t/m 4 vanaf
19.30 uur

Nieuws uit de groepen
De kinderen van groep 1 en 2 hebben inmiddels het thema
'Vriendschap' ,n.a.v. de Kinderboekenweek, afgesloten.
De laatste middag voor de herfstvakantie hebben we dit afgerond
met een geslaagde speelgoedmiddag.
‘Samen spelen is samen delen’. Dit lukte de kinderen ook deze
middag erg goed. Er was wel een duidelijke voorkeur voor auto's bij
de jongens en poppen bij de meiden. 😉

Maandag 19
november:
Knutselavond Sint

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

Groep 2
De kinderen uit groep 2
hebben het thema ‘kom erbij’
afgesloten. We hebben
geleerd om vooral samen te
spelen en te delen. Nu is het
tijd voor thema herfst. De
eerste knutselwerkjes hangen
al in de klas. Ook mochten wij
een ‘eigen’ woordspin maken.
Tijdens de kijkmiddag kunnen
jullie onze woordspinnen
bekijken.

gedeelten.
-Kinderen kunnen de
getallenlijn gebruiken bij het
tellen tot en met 12 met
huppen van 2.
-Kinderen zoeken de
plattegrond bij een getekend
blokkenbouwsel en noteren
hoogtegetallen.
Groep 3/4
Het lokaal van groep 3/4 is al
helemaal in de herfstsfeer. De
kinderen hebben met behulp
van een filmpje prachtige
spinnen getekend, grappige
pompoenpoppetjes gemaakt
en uilen geverfd!

Welkom
Wij mogen op school
verwelkomen
In groep 1:
Nora van Dijk
Lian Sikkel

Veel plezier bij ons op school!

Voor de komende thema’s zijn
wij opzoek naar de volgende
materialen:
Lege keukenrollen, lege
verpakkingen en glazen
potjes.
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Groep 3
Volgende week starten we
alweer met blok 4 van
rekenen.
De doelen in dit blok zijn:
-Kinderen kennen de
begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en
het plus- en minteken in de
buscontext.
-Kinderen kunnen getallen tot
en met 12 splitsen in twee

Groep 4
Groep 4 start met rekenen met
blok 4.
De doelen in dit blok zijn:
• Kinderen kunnen tellen met
sprongen van 10 of grote
huppen vanaf een willekeurig
getal.
• Kinderen maken optellingen
tot en met 100 van het type 42
+ 7, 47 + 8 en 40 + 30, 43 + 20.
• Kinderen maken
aftrekkingen tot en met 100
van het type 47 – 2, 42 – 7 en
40 – 30, 42 – 20.
• Kinderen kunnen tot op
centimeters nauwkeurig
meten met een liniaal.
Met spelling oefenen we met
de categorieën: woorden met
een ng en nk, woorden met
een ei of ij en woorden met
een eer of oor (beer of boor)

en woorden met een eu zoals deur.
Met taal leren we wat klinkers en wat medeklinkers zijn, oefenen we verder met het bijvoeglijk
naamwoorden, werkwoorden en zelfstandig naamwoorden.
Groep 4/5
De kinderen van groep 4/5 hebben een fijne herfstvakantie gehad. Op maandag 29 oktober
hebben de kinderen een elfje geschreven over iets wat ze in de herfstvakantie hebben
gedaan. Sommige kinderen hebben hun elfje daarna ook nog voorgelezen. Op de
afbeelding ziet u een paar voorbeelden van de elfjes.

Groep 5
Maandag 29 oktober heeft meester Pjotr in groep 5 een les gegeven over de geschiedenis
en ontwikkeling van de muziek(industrie).
Van de Fonograaf tot de LP en van de Cassette naar de MP3. De kinderen vonden het erg
interessant en wisten toch al het een en ander! Maar vonden het toch wel apart dat meester
Pjotr al die oude dingen verzamelt! En wat raar hoe die dingen afgespeeld werden! Dat
Youtube en Spotify vandaag de dag is toch wel erg makkelijk... dan hoef je tenminste niet
om de 20 minuten die plaat om te draaien.

''Dat ding van Elvis Presley ruikt hetzelfde als het spoorwegmuseum!''
Groep 6 Klokkijken
In groep 6 hebben we de afgelopen weken bij rekenen veel aandacht besteed aan
klokkijken. We keken naar analoge klokken (die met de wijzers), maar ook naar digitale (met
alleen getallen) Welke klok geeft dezelfde tijd aan? Wat is overdag en wat is ‘s avonds? En
hoeveel tijd zit er tussen de klokken?
Het is ons opgevallen dat sommige kinderen het erg lastig vinden. Naast de oefenstof van
school willen wij jullie thuis vragen om dit op een speelse manier te oefenen. Vraag uw kind
regelmatig hoe laat het is. Maar ook hoe lang het nog duurt tot ....? Succes!
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Geschiedenisproject groep 6/7
Volgende week start groep 6/7 met een project over de Romeinse tijd. We gebruiken de
methode als bron en werken eens op een andere manier aan de lessen geschiedenis.
Binnenkort volgt meer informatie per mail, want we kunnen hierbij ook hulp van ouders
gebruiken.

Groep 6/8
Groep 6b en groep 8 zijn inmiddels aardig gewend aan elkaar. Ze doen leuke activiteiten
samen, maar leren natuurlijk allebei op hun eigen niveau. Groep 6 doet het hartstikke goed
voor het eerst in een combinatieklas! We zien nu al groei in zelfstandigheid.
Groep 8 heeft inmiddels de eerste voorlichting gekregen over de middelbare scholen. Er is
iemand van het Antonius College langs geweest om een presentatie te geven en we zijn zelf
op de fiets naar de GSG geweest. Het was een geslaagde ochtend. Na de vakantie zijn nog
2 andere scholen aan de beurt zodat de kinderen goed kunnen vergelijken. Veel oefenen
met fietsen en de geleerde verkeersregels ook toepassen groep 8!!

We hebben ook de gouden griffel en het gouden penseel uitgereikt. Tijdens de
Kinderboekenweek hebben de kinderen heel hard gewerkt aan hun eigen verhaal en
bijpassende poster. Ze waren zo gemotiveerd dat ze liever aan de verhalen wilden werken
dan spelletjes spelen! Kom gerust eens lezen en kijken boven in de gang!

Knutselavond Sint
Hoera, Sinterklaas is op weg naar Haastrecht. En natuurlijk heeft hij onze hulp weer nodig.
Daarom organiseren we voor alle ouders van groep 1 t/m 4 een knutselavond op maandag
20 november vanaf 19.30 uur. U komt toch ook helpen?

4

Kijkmoment groep 1 t/m 4
Wij nodigen u van harte uit om volgende week woensdag, 7 november, van 12.00 uur tot
12.30 uur met uw kind een kijkje te nemen in de groep. De kinderen laten dan aan u zien
waar ze aan werken en mogen vertellen hoe het eraan toegaat in de klas. Ook vult u samen
met uw kind een formulier in. Dit formulier levert uw kind voor het weggaan in bij de juf.
Dit kijkmoment komt in de plaats van de ‘trotsmapgesprekken’ die we in voorgaande jaren
hielden.
U komt toch ook?

Nieuwe rapporten in ontwikkeling
Donderdag voor de herfstvakantie zijn juf Melissa en juf Linda op pad gegaan om een start te
maken voor een nieuw rapport.
Aangezien alle resultaten al in Parnassys staan, is het net zo makkelijk om nu ook een rapport
te maken in Parnassys.
We gaan de nieuwe rapporten dit schooljaar al gebruiken.

Oproep invalleerkrachten
Het tekort aan leerkrachten gaat grote vormen aannemen. Het lukt basisscholen steeds
moeilijker om bij ziekte goede invalleerkrachten te vinden.
Daarom deze oproep !
Zijn er vaders, moeders, ooms en tantes...ja, zelfs opa's en oma's of kennissen van u met een
onderwijsbevoegdheid, die bij ziekte van leerkrachten graag eens voor de klas willen staan?
Op onze school? Op andere scholen?....Alles is mogelijk. Met uw wensen wordt rekening
gehouden.
U kunt zich melden bij de directie van de school. Er wordt dan zeker contact met u gezocht.
Een mailtje aan : René van Ommeren (directie.stcatharina@degroeiling.nl) is voldoende.
Gaat u ons en de kinderen helpen?

Jarig!
8 november
8 november
13 november

Jack Steenbergen
Cato Mettau
Shi van der Linden

Van harte gefeliciteerd!
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groep 2
groep 3
groep 3
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