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nieuws uit de groepen, Sinterklaasfeest

Activiteiten
en data
Dinsdag 4 december:
Pietengym groep 1 t/m 5 bij
juf Liäne
Woensdag 5 december:
Sinterklaas en zijn Pieten
komen op school
Vrijdag 7 december:
Speelgoedochtend groep
1,2,3
Donderdag 13 december:
Volgende nieuwsbrief
Donderdag 20 december:
10.45 uur Kerstmusical, ’s
middags vrij en ’s avonds
Kerstdiner

Nieuws uit de groepen
Groep 1 t/m 5
Op dinsdag 4 december hebben de kinderen van groep 1 t/m 5
Pietengym in de sporthal bij juf Liäne. Ze mogen verkleed als Sint of
Piet gymmen! Het is handig als ze al met deze kleding op school
komen.
Groep 1
De kinderen van groep 1 vinden het best wel spannend allemaal.
Nog maar 6 nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas met zijn Pieten
naar onze school. Ze zijn al druk bezig met het oefenen voor het
optreden voor Sinterklaas.
Ook hebben ze al heel veel mooie werkjes gemaakt. De klas en de
gang ziet er erg gezellig uit.
De rommelpiet is ook nog langs geweest. Oh oh wat had hij er een
rommel van gemaakt. Gelukkig hielpen de kinderen gelijk met
opruimen en was de klas weer snel mooi.
De kinderen kunnen ook al zo goed werken met de strijkkralen, elke
dag maken ze de mooiste creaties. Knap hoor!
Woensdag is de Gympiet nog langs geweest. Doordat we elke
week zo goed gymmen bij juf Liäne in de grote gymzaal, hebben
we allemaal ons pietendiploma gehaald.
Maandagmiddag gaan we met groep 1 en 2 pepernoten bakken.
Lekker hoor!

Woensdag 5
december:
Sinterklaasfeest op
school
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Groep 2
Op woensdag 21 november
kwamen de grote vrienden
van groep 8 de ‘kleine’
vrienden van groep 2 helpen
met het maken van een muts.
Deze muts hebben de
kinderen 5 december tijdens
het feest van Sinterklaas op
hun hoofd. Dit jaar is de muts
een piet verstopt in een
schoorsteen met armen van
muizentrappetjes. Sommige
kinderen van groep 8 wisten
even niet meer wat een
‘muizendinges’ was. Zo heeft
jong én oud iets geleerd.
Bedankt voor het helpen grote
vrienden!

Groep 3
In groep 3 zijn we begonnen
met blok 5 van rekenen. De
doelen zijn:
 Getallen tot en met 20
invullen op de
getallenlijn
 Van ongeordende
hoeveelheden tot en
met 20 de grootte
bepalen door daar
een vijfstructuur in aan
te brengen (groepjes
maken van 5)
 Vanuit het geheel en
vanuit één gedeelte
bepalen wat het
andere deel moet zijn
(splitsen en
samenvoegen)
 Vooruit en achteruit
tellen vanaf een
willekeurig begingetal
tot en met 20
Groep 4
Ook groep 4 is begonnen met
blok 5. Hier zijn de
rekendoelen:
 De tafel van 2 kennen
en de begrippen
‘even’ en ‘oneven’.
 Een getal plaatsen op
een bijna lege
getallenlijn en
aangeven tussen
welke tientallen het ligt
 Optel- en
aftreksommen noteren
en uitrekenen bij
combinaties van
sprongen van 10 en
(grote) huppen vanaf
een willekeurig getal
op de getallenlijn
 In concrete situaties
delingen maken
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Tijdens het thema kerst leren
de kinderen in groep 2 de
letter ‘k van kerst’ en de ‘uu
van vuur’. Als uw kind het leuk
vindt mag hij of zij spulletjes
met deze letter meenemen
voor op de letterkast.

De kinderen van groep 4 zijn
weer druk aan het oefenen
met klokkijken. De kinderen
hebben de hele en de halve
uren al geleerd. Ze leren nu
ook de kwartieren, 'kwart voor'
en' kwart over'. Blijven jullie
thuis goed oefenen?

Groep 5
Groep 5 is maandag begonnen met blok 5 van rekenen. In dit blok leren de kinderen:





Optellen en aftrekken tot en met 1000.
De tafels van 7 en 8.
Informatie vanuit een foto weergeven op een plattegrond en aangeven wat je
vanuit een bepaald standpunt kunt zien.
De werkelijke afstand op een kaart bepalen met behulp van een liniaal en een
legenda.

Hulp gevraagd
Op vrijdag 7 december om 08.30 uur willen wij de klassen en gangen van groep 1 t/m 5
versieren voor de kerst. Wie wilt ons helpen?

Groep 6/7
Boekbesprekingen groep 6/7.
Afgelopen week hebben de eerste kinderen hun boekbespreking gehouden. Ze hebben met
behulp van een mooie PowerPoint een presentatie gehouden over hun boek.
Wie is de schrijver, wie zijn de hoofdpersonen? Ook vertellen de kinderen een samenvatting
en gaan ze een stuk voorlezen. Deze kinderen hebben in ieder geval een mooi cijfer
gehaald:

Huiswerk groep 6/7
De leerlingen krijgen hun maakhuiswerk op vrijdag mee, dit dient dan ingeleverd te worden
de vrijdag erop. Het is huiswerk dat hoort bij het blok waar we op dat moment mee bezig zijn.
De lessen van het huiswerk zijn soms nog niet gegeven, dus het kan bij een moeilijk
onderwerp zo zijn dat de kinderen moeten wachten op de instructie die vaak op de
maandag of dinsdag gegeven worden.
Tip: bij het huiswerk staat vaak een beetje uitleg, het wordt al voorgedaan.
Groep 6/8
In groep 6/8 werken de leerlingen deze periode tijdens de muzieklessen aan het thema
popmuziek. Afgelopen maandag werd de klas omgetoverd tot een levend drumstel. De
leerlingen kozen in groepjes van 4 een eigen instrument en bijbehorend geluid uit en
moesten dit noteren in een bijbehorend schema.
Na enkele minuten oefenen was het tijd om alle ritmes te laten horen. Dit thema duurt tot de
Kerst, daarna gaat de klas beginnen aan het thema: rap.
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Groep 8 is druk aan het oefenen voor hun EHBO examens. Dit doen de kinderen elke
dinsdagmiddag in de aula van de school.
Vorige week hebben de leerlingen onder andere de brede das geleerd en leren ook om met
verschillend materiaal om te gaan. Oefening baart kunst!

Sinterklaas
Rommelpiet heeft in de nacht van woensdag 21 november op woensdag 22 november weer
een bezoek gebracht aan de Catharina. Wat waren de kinderen verbaasd toen ze alle
rommel zagen.. Gelukkig hadden alle kinderen de klassen zo weer opgeruimd. Daarna
mochten de kinderen de cadeautjes uitpakken. Alle kinderen hebben een zakje
chocolademunten gekregen. Dank u, Sinterklaas!

Woensdag 5 december bezoekt de Sint met zijn Pieten onze scholen.
We verwachten ze rond 8.45 uur op de speelplaats en we vinden het gezellig als u komt
kijken. De kleinsten van de scholen moeten natuurlijk zicht hebben op de Sint en zijn Pieten.
De oudere kinderen staan daarom achter de kleinsten en de belangstellende ouders daar
weer achter. Alle kinderen gaan eerst om half 9 naar de eigen klas (jas aanhouden!) De
kleuters worden opgehaald door hun grote vrienden uit groep 7/8, die hen meenemen naar
buiten.
De groepen 1 t/m 4 vieren daarna het feest gezamenlijk in de aula. We beginnen met de
groepen 1 en 2 gevolgd door 3 en 4. De groepen 5,6,7 en 8 vieren het feest in hun eigen klas.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen.

Kerst
Op donderdag 20 december gaan we als school weer met elkaar kerst vieren. Dit jaar wordt
er een kerstmusical opgevoerd door de leerlingen. Pater Bos zal om 10:45 uur beginnen met
een inleidend woordje en aansluitend begint de kerstmusical. U als ouder/verzorger bent van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. ’s Middags zijn de kinderen vrij. In de avond zullen
de leerlingen weer genieten van een heerlijk kerstdiner met aansluitend een gezellige borrel
in de school. De exacte tijd van het kerstdiner en de borrel volgt nog.

Talentenmiddag
Donderdag 15 november is de eerste talentenmiddag op de St. Catharina van start gegaan.
Alle kinderen hebben deze middag een leuke activiteit gedaan.
De activiteiten voor de groepen 1 t/m 4:
-

Knikkerbaan bouwen van karton
Dansworkshop ‘pepernotensamba’
Sleutelkapstok maken van hout
Sinterklaasboot maken van klei

De activiteiten voor de groepen 5 t/m 8
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Gevulde eitjes maken
Knutselactiviteit
Cricket
Fotoworkshop

Gevulde eitjes maken: Onder de enthousiaste leiding van Christel Stolwijk hebben 15 aspirant
koks heerlijke gevulde eieren gemaakt. Eieren pellen, snijden, eigeel door de zeef,
ingrediënten toevoegen (heel belangrijk natuurlijk welke!), eieren vullen en proeven maar.
Mmmm!
Dansworkshop: Wat waren de kinderen enthousiast tijdens de dansworkshop! De kinderen
hebben een dansje ingestudeerd op het nummer ‘pepernotensamba’. Voor de papa’s en
de mama’s die het leuk vinden om het dansje thuis ook te oefenen.. het dansje kunt u vinden
op YouTube ‘Sinterklaas pepernoten samba dansje’.
Sinterklaasboot maken van klei: In het lokaal van groep 6-7 mochten een aantal kinderen
van groep 1 t/m 4 een stoomboot maken van klei. Er werd eerst goed gekeken naar de vorm
van de stoomboot. De kinderen mochten alleen hun handen gebruiken. In het begin voelde
de klei nog glibberig maar daarna vonden de kinderen het erg leuk om te doen. Als de vorm
van de boot klaar was mochten de kinderen een mast maken met touwen. De kinderen
hebben de boten meegenomen naar huis en kunnen ze daar eventueel verven.
Sleutelkapstok: In het lokaal van groep 1 hebben verschillende leerlingen uit de groepen 1
t/m 4 tijdens de Talentmiddag een sleutelplankje van hout gemaakt. De vader van Luca
(groep 2) heeft ons hierbij geholpen. Alle leerlingen kregen van hem een klein houten plankje
dat ze eerst mochten beschilderen. Daarna hebben de vader van Luca, de juf en de
kinderen elkaar geholpen om 3 haakjes in het hout te draaien. Ook moest er een touwtje
aan vastgemaakt worden, zodat het sleutelplankje ook opgehangen kan worden. Het
resultaat mag er zijn!
Fotoworkshop: zie de website voor meer informatie en alle gemaakte foto's.

Jarig!
2 december
4 december
7 december
7 december
12 december

Jan van der Vlist
Swen van Schaik
Jari van den Broek
Lyam de Keijzer
Tom van Beek

Van harte gefeliciteerd!
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groep 2
groep 6B
groep 6A
groep 3
groep 6A

