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Nieuws uit de groepen
Verkeersveiligheid
Kinderboekenweek
Nieuwe huisstijl

13.15 uur opening Kinderboekenweek

Dinsdag 1 oktober:
Schoolfotograaf

Vrijdag 4 oktober:

Wij wensen alle kinderen, leerkrachten en ouders een
heel fijn schooljaar!
René van Ommeren
directeur

Groep 3/4 naar de kinderboerderij

Nieuws uit de groepen
Maandag 7 oktober:

Groep 1

Studiedag, kinderen zijn vrij

De kinderen van groep 1 zijn vol enthousiasme aan het
nieuwe schooljaar begonnen. De eerste week was nog
best spannend, maar inmiddels hebben de meesten hun
draai gevonden en weten ze de spullen in de klas al goed
te vinden. Iedere week wordt er een nieuwe
schoolafspraak geïntroduceerd, deze is te zien aan de
wand in de klas, de kinderen oefenen er zowel in de klas
als op het plein mee, op deze manier houden we het
gezellig voor alle kinderen.

Dinsdag 8 oktober – donderdag 10
oktober:
Informatieavonden

Woensdag 9 oktober:
12.00 uur Boekenmarkt

Vrijdag 11 oktober:
13.30 uur “Verhalenverteller” groep 5 t/m 8

We zijn begonnen
De vakantie is voorbij. We zijn weer begonnen.
We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft
gehad. Lekker uitgerust en genoten van ‘het even niets
doen’.
Veel kinderen en leerkrachten hebben weer zin om de
draad weer op te pakken.
Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we ook
weer een paar nieuwe leerlingen welkom mogen heten.
Niet alleen in de kleuterbouw, maar ook in andere
groepen. Hartelijk welkom en heel veel plezier op onze
leuke school.
Een nieuwe huisstijl, een nieuwe uitstraling van onze
nieuwsbrief. Hier ziet u het resultaat.
De nieuwsbrief verschijnt één keer per maand. Dit is
minder vaak dan andere jaren. We gaan zien of dit
voldoende is.
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In de eerste schoolweek heeft juf Mirjam met de klas een
rondleiding door de school gedaan, want er zijn een
heleboel plekken en mensen die de kleuters anders nooit
zien. Verder hebben we juf Astrid in de klas uitgenodigd
om kennis mee te maken en te oefenen hoe we onszelf
voorstellen aan een ander, er zijn verschillende
kennismakings-spelletjes gedaan en er is vooral ook
heeeeeel veel 'met
de lego' gespeeld
(stiekem werkten
we aan wat anders,
maar wat dat is
blijft geheim).
Naast al deze
kennismakingsactiviteiten wordt
er gewerkt en
geleerd over de
vormen (cirkel,
driehoek, vierkant),
synchroon tellen,
de kleuren
herkennen en
mengen, bouwen met de grote blokken en verkennen
Blad 1

van het ontwikkelingsmateriaal en de verschillende
hoeken.
De kleuters hebben dus al hard gewerkt en veel ontdekt
deze weken en dat doen ze ook nog eens hartstikke
goed!

meegenomen hebben, graag z.s.m. leeg terugbrengen op
school.
In de klas hebben de kinderen
regelmatig veterschoenen aan, dit
vinden zij nog wel lastig om zelf te
strikken. Wilt u thuis met uw kind
het veterstrikken oefenen? Als het
uw kind lukt om veters te strikken, dan krijgt hij of zij op
school een veterstrikdiploma.

Groep 3/4
Ook in groep 3/4 zijn de kinderen enthousiast gestart.
Vooral voor de kinderen van groep 3 was het best even
spannend, maar…ze hadden er zin in! Leren lezen,
rekenen en schrijven, ze doen het met veel inzet en
plezier.
In het letterkastje verzamelen we spulletjes. Het is dan
leuk om te proberen je spulletjes er zo lang mogelijk in te
laten staan. Dit jaar zijn de auto’s van Max Verstappen
bijvoorbeeld populair. De ‘m’ van Max, dan de ‘r’ van
racewagen, vervolgens de ‘i’ van de witte kleur in de auto
en nu de ‘s ‘ in Verstappen! Goed verzonnen toch?

Overigens willen we de ouders van groep 1 vragen om de
trotsmappen in te leveren en te denken aan het
inleveren van de pasfoto van papa.

Groep 2
Groep 2 is vrolijk en enthousiast
met elkaar gestart. Er wordt veel
gespeeld en hard gewerkt. Ook
hebben we al 2 nieuwe letters
geleerd de ‘i’ van ik en de ‘o’ van
sok. De letterkoffer is bij de
kinderen al geïntroduceerd,
zodat deze binnenkort mee naar
huis kan.
Ieder kind zat vol met verhalen over de vakantie en wilde
aan de juf vertellen wat zij leuk vinden om te doen.
Daarom hebben wij een spelletje; ‘zoek iemand die…’
gespeeld. We hebben gezocht naar een klasgenoot dat
kleuren leuk vindt, of buiten
spelen etc. Dit was een
groot succes en hebben de
kinderen erg knap gedaan.
Ook hebben wij al kennis
gemaakt met onze grote
vrienden van groep 7/8. Zij
hebben met ons de tekening voor de voorkant van onze
trotsmap gemaakt. De grote vriend tekent de kleuter en
De kleuter tekent de grote vriend. De resultaten zijn te
zien op de trotsmappen. Mocht u deze nog niet
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’s Middags is er tijd om ook nog even lekker te spelen,
tekenen en knutselen. Desondanks zijn veel kinderen
best moe. Dat is bekend voor begin groep 3.
Ook groep 4 is met veel inzet
gestart. Voor hen zijn er ook
wat veranderingen. Zo krijgen
zijn nu spelling. Ze worden
daarbij geholpen door de
filmpjes van “Gerrit”, die wel
een beetje gek doet… Met taal
werken ze uit een werkboek of
uit een boek met een schrift.
Ook is het even wennen aan de
nieuwe rekenmethode.

Groep 4/5
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! We zijn het
jaar leuk begonnen met mooie verhalen over de vakantie
en een spel om elkaar beter leren kennen.
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Op de deuren bij de ingang van ons lokaal hangen
tekeningen van alle kinderen. Ze hebben getekend wat
ze later willen worden.
Natuurlijk hebben we ook al hard gewerkt. Er zijn
verschillende nieuwe vakken zoals Taal, Spelling en
Begrijpend Lezen voor groep 4 en Wereldoriëntatie voor
groep 5. De kinderen van groep 4 hebben de hoofdletters
A, B en C al geleerd en de kinderen van groep 5 zijn
tijdens Geschiedenis druk bezig met de tijd van de jagers
en boeren. We hebben zelfs echte fossielen bekeken in
de klas!
Afgelopen week hebben de kinderen tijdens de crea les
gewerkt met een tangram (zie foto).
We gaan er een leuk jaar van maken!

Binnenkort gaan ook de
eerste lessen van Engels
van start. We maken er
een schitterend jaar van
met elkaar!

EHBO lessen groep 8
Dinsdag 10 september is de eerste EHBO les voor groep 8
begonnen. In vier verschillende groepjes hebben de
leerlingen meer geleerd over de noodvervoersgreep van
Rautek en de eerst 5 belangrijke punten waar je op moet
letten bij het uitvoeren van EHBO.
Elke week krijgen de leerlingen
praktijk- en theorieles en uiteindelijk
sluiten ze af met een EHBO-examen.
Daarnaast mogen de leerlingen ook al
het geleerde laten zien op een
speciale afsluitende EHBO-avond voor
leerlingen en ouders.

Nieuw logo

Groep 6/7
We zijn al weer goed 2 weken bezig met school. De
eerste week was er vooral opgericht om elkaar te leren
kennen. Ook was deze week erop gericht om weer in het
ritme komen na een lange en heerlijke zomervakantie, en
dat gaat heel goed. Het ritme van school komt er steeds
beter in en daardoor wordt er goed gewerkt in de klas.
Naast het werk hebben we ook nagedacht over nieuwe
leesboeken in de klas, dit in het kader van de
Kinderboekenweek die eraan komt. De leerlingen
mochten zelf titels en schrijvers aandragen. We hebben
inmiddels ook al een les Seef! ( over verkeersveiligheid)
gehad. Het is mooi om inspanning en ontspanning zo met
elkaar te combineren.

Op de eerste dag van het schooljaar hebben we onze
nieuwe huisstijl bekend gemaakt. Het naambord van de
school met het fraaie logo is onthuld door Fleur Rietveld
en Mike van Verseveld, de oudste en de jongste leerling
van onze school.
Het logo is ontwikkeld door grafisch ontwerper Romi
Hoogendoorn. Een werkgroep heeft uiteindelijk gekozen
voor dit ontwerp.
Na het onthullen hebben de kinderen allemaal een witte
luchtballon met daarop het logo opgelaten. Alle
ballonnen zijn richting Duitsland vertrokken. Wij zijn
benieuwd waar deze uiteindelijk gevonden worden.
Verder in deze nieuwsbrief leest u meer over de
ballonnenwedstrijd.
Het logo met de clowntjes hebben we na vele jaren
trouwe dienst achter ons gelaten.

Groep 7/8
De eerste 2 weken van het schooljaar zitten er al weer
op. Deze weken staan veelal in het teken van
kennismaken met
elkaar en met de
nieuwe juffen en
de (nieuwe)
lesmethodes.
Zo hebben de
kinderen elkaar
geïnterviewd over
de vakantie,
kennismakingsbingo gespeeld en de instap-spellen van Taal gemaakt in
groepjes. Ook zijn we gestart in groep 7 met de nieuwe
versie van de rekenmethode. Dit is even wennen, maar
wel erg leuk om mee te werken.
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Het logo, de kleuren en de beeltenis hebben natuurlijk
een betekenis.
Zo staan de verschillende kleuren o.a. voor rust,
creativiteit, organisatie en plezier. De kinderen in het
logo geven aan dat ze samenwerken prettig vinden.
Verder willen wij als school sprankelen. Het logo moet dit
uitstralen. Op de volgende bladzijde leest u de volledige
betekenis van het kleurenpallet op ons logo..
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Studiedag

Verhalenverteller

7 oktober is onze eerste studiedag. De kinderen zijn dan
vrij. Op deze studiedag maken wij kennis met ons nieuwe
leerlingvolgsysteem ‘ZIEN’. ZIEN brengt niet alleen het
sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart,
maar stelt ook concrete doelen op, geeft suggesties aan
de leerkrachten en verwijst naar methoden en
materialen. Het programma brengt dus de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld en
ondersteunt de leerkracht in zijn werken met kinderen
en groepen.
Het ochtendprogramma is gevuld met informatie. ’s
Middags gaan we met het programma aan de slag.

11 oktober gaan we met de groepen 5 t/m 8 naar
Concordia om te luisteren naar de ‘Verhalenverteller’.
Een initiatief van ‘De Verhalencompagnie’ uit Haastrecht.
De prachtige vertelvoorstelling ‘Een reis om de wereld in
80 dagen’ naar het wereldberoemde boek van Jules
Verne, wordt gespeeld door meesterverteller Eric
Borrias.
Het onderwerp sluit natuurlijk prachtig aan bij het thema
van De Kinderboekenweek.

Verkeersveiligheid
19 september is een dag in het teken van de
verkeersveiligheid.
De projectgroep ‘N228 Veiliger’ biedt een programma
aan, in nauw overleg met het ROV-VVN. Ook de
gemeente en politie zullen daarbij aanwezig zijn!
Die dag wordt er een actieve verkeersles op het
schoolplein aangeboden voor de groepen 6 t/m 8.
Wethouder Bert Bening zal met de scholen om 15.00 uur
een startverklaring ondertekenen. Daarmee erkennen de
scholen het belang van de
verkeersveiligheid rondom de scholen en zullen we in
overleg met elkaar kijken op welke wijze wij hier handen
en voeten aan kunnen geven.
De Projectgroep ‘N228 Veiliger’ zal aanwezig zijn met een
standje om informatie te geven over de aanpak van het
project en het belang van verkeersveiligheid te
benadrukken. Ouders worden uitgenodigd aanwezig te
zijn bij de ondertekening van de startverklaring. U krijgt
daar nog een aparte uitnodiging voor.

De kleuren van ons logo

Aanwezigheid directie en IB
René van Ommeren is wekelijks 3 dagen op school
aanwezig. Veelal is dat op maandag, dinsdag en
donderdag/vrijdag.
Op die dagen kunt u, als u dat wilt, contact met hem

opnemen of een afspraak maken. De overige dagen is juf
Melissa Westerink voor u contactpersoon.
Saskia Nobel, onze intern begeleider, is meestal op
maandag en donderdag aanwezig. Op vrijdag is zij
leerkracht van groep 7/8 en zal dan niet als intern
begeleider beschikbaar zijn.

Kinderboekenweek
Van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober is de
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “reis mee!
(vervoersmiddelen)”. Op maandag 30 september om
13.15 uur openen we de Kinderboekenweek op school
met o.a. een lied.
Woensdag 9 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.

Even voorstellen 1
Hallo, mijn naam is Henriëtta van Gosliga. Ik sta dit jaar
als zij-instromer voor groep 6 en 7a. Dit is even heel wat
anders, want hiervoor werkte ik als kerkelijk
werker/predikant in de kerk. Spreken voor groepen ben
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ik dus wel gewend.
Ik ben getrouwd en we
hebben samen 4 kinderen,
waarvan de jongste nog
net op de basisschool zit,
groep 8. Bij het schrijven
van dit stukje hebben we
er al weer 2 weken
opzitten en ik heb het
goed naar mijn zin. De
leerlingen zijn gezellig en
ze helpen me graag. Het
belooft dus een mooi,
gezellig en leerzaam jaar te
worden. Wilt u met mij kennismaken, loop dan gerust na
schooltijd de klas binnen. U bent van harte welkom!

Even voorstellen 2
Ik ben Annemarie van Overhagen en ik mag dit jaar stage
lopen op de St. Catharinaschool. Ik ben 19 jaar, woon in
Gouda en studeer aan de Hogeschool Utrecht. Ik zit nu in
mijn tweede jaar van de PABO. Het eerste half jaar zal ik
stage lopen in groep 1 en daarna zal ik naar de
bovenbouw gaan. Vaak ben ik op dinsdag op school te
vinden en vier keer per jaar loop ik zelfs een hele week
stage. Ik hoop dit jaar weer veel te leren en heb dan ook
super veel zin in komend jaar!

Even voorstellen 3

Na de vakantie mochten wij op school
verwelkomen
in groep 1:
Damian Boere
Jahroa van Leeuwen
Mike van Verseveld
Elze Verweij
In groep 2:
Bibi Hakker
in groep 4A:
Thom Horpestad
in groep 5:
Jadie Koster
in groep 6:
Simon Homan
Isa Horpestad

Mijn naam is Aniek de Jong en ik woon in Oudewater. Ik
zit op het moment in het derde jaar van de Academische
Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Deze studie
is een combinatie van de PABO op de Hogeschool en de
studie onderwijswetenschappen op de Universiteit van
Utrecht. Doordeweeks ben ik
dus veel te vinden op de
Uithof, maar op de woensdag
en donderdag bij jullie op de
Catharinaschool. Ik start mijn
jaar in groep 3/4 bij juf
Josefien in de klas. Het
tweede half jaar ga ik naar
waarschijnlijkheid stage lopen
in de bovenbouw. Naast mijn
studie speel ik fanatiek
waterpolo, geef ik zwemles,
werk ik in Ons Statenbad in
Oudewater en help ik in een
verzorgingstehuis. Daarnaast is muziek maken een grote
hobby van mij. Thuis maak ik mijn ouders en mijn grote
broer nog wel eens gek met het spelen van gitaar/piano
of door heel hard te zingen onder de douche. Ik ga altijd
met veel plezier naar mijn stage en verheug me dan ook
zeer op het lesgeven aan groep 3/4. Als U nog vragen
heeft over mij, mijn studie of iets anders, spreek me dan
vooral aan in de klas!

in groep 8:
Pien Homan

Met vriendelijke groeten, Aniek de Jong

En binnenkort mogen wij in groep 1
verwelkomen:
Iris van Leeuwen

Beste ouders/verzorgers en kinderen van de St.
Catharinaschool. Mijn naam is Jessica, ik ben 20 jaar
en ik kom uit Oudewater. Ik studeer pabo leraar
basisonderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Op dit
moment ben ik bezig met mijn 4e en laatste jaar. Vorig
jaar heb ik op de St. Catharina stagegelopen in groep 3/4
en in groep 6/8.

Veel plezier bij ons op school!
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Even voorstellen 4
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Dit jaar ga ik mijn LIO-stage
lopen in groep 7/8. Het
eerste half jaar zal ik alleen
op maandagen aanwezig
zijn i.v.m. mijn minor. Het
tweede half jaar (vanaf
februari) zal ik uiteindelijk
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag voor
de klas staan. Hier kijk ik
erg naar uit!

bericht van een man uit Duitsland. Hij had 's nachts, bij
het uitlaten van zijn hond, de ballon van Noa uit groep 2
gevonden.
Hij stuurde een leuke brief en een foto van de hond. Wat
geweldig dat mensen deze moeite nemen.
Er zijn meerdere
kaartjes gevonden
en teruggestuurd. In
de volgende
nieuwsbrief de
volledige uitslag van
de
ballonnenwedstrijd.

Schoolfotograaf
Op 1 oktober is de schoolfotograaf aanwezig en zullen de
foto’s van de kinderen gemaakt worden.
De springfoto (afscheidsfoto) van groep 8 is vervangen
door een ‘panoramafoto’. Dit houdt in dat ieder kind een
attribuut mee neemt die het kind ‘kenmerkt’.
Voorbeelden van attributen zijn: een voet- / volley- /
waterpolo bal, hockeystick, muziekinstrument of een
ander hobby of geliefd object. Het attribuut mag niet te
groot zijn. De grootte van een tennisracket is de max.
Witte kleding wordt afgeraden ivm een witte
achtergrond, geen natte haren en geen fluorescerende
kleding. Dit kleurt namelijk anders op de foto.
De schoolfoto-commissie

Boeken gezocht!
Voor de schoolbieb zijn we op zoek naar leuke en
aansprekende boeken! We willen graag het assortiment
van de bieb actualiseren om op die manier het lezen voor
kinderen aantrekkelijker te maken.
We zijn op zoek naar boeken die er goed uit zien (geen
gele bladzijden), die tegen een stootje kunnen (zoals een
hardcover) en niet heel oud zijn (niet uit de jaren 70).
Een boek met een combinatie van tekst, kleur en/of
plaatjes, spreekt het meest
aan. De schoolkinderen
zouden er erg blij mee zijn en
samen maken we het lezen op
deze manier veel leuker!
Boeken kunnen worden
ingeleverd in de rode
inleverkrat bij de bieb op de 1e
etage. Op maandag (13:15 - 13:45 uur), woensdag (8:30 9:00 uur) en vrijdag (8:30 - 9:00 uur) zijn wij ook
aanwezig in de bieb.
Alvast dank voor jullie hulp!
Mirjam en Mariska

Ballonkaartje
De kinderen hebben bij de onthulling van het naambord
op de eerste schooldag ballonnen opgelaten. De
volgende dag kregen wij via de mail een alleraardigst
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Nieuws uit de Ouderraad
Voor de ouderraad zijn wij opzoek naar 1 à 2 nieuwe
leden.
De ouderraad heeft vooral als taak om, samen met het
schoolteam, feestactiviteiten te organiseren, zoals
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, sportdag e.d.
voor de leerlingen. Door al deze activiteiten te
organiseren willen we een bijdrage leveren aan de
positieve ontwikkeling van de school.
We vergaderen ongeveer 1 keer in de 8 weken één
uurtje. En een aantal keren apart met de werkgroep
waarin je ingedeeld bent. (vb werkgroep sinterklaas,
koningsspelen etc)
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Lijkt het je wat? Je kunt altijd vragen stellen aan 1 van de
ouderraad-leden:

Goalball clinic Haastrecht

Voor groep 1

Ilse (moeder van Merel)

Vrijdag 27 sept. 15.30 - 17.00 uur sporthal Concordia.

Voor groep 2

Jolanda (moeder van Isa, Anna
en Fenna), Esther (moeder van
Isa en Saar)

Voor groep 3/4

Jose de Jong (moeder van Vera
en Niels), Simone (moeder van
Lars, Esmee en Sarah)

Voor groep 4/5

Ilona (moeder van Thijs en
Niek), Liana (moeder van Lana)

Voor groep 6/7

Rolien (moeder van Madelief,
Tijmen), Monique (moeder van
Bregje)

Voor groep 7/8

Marleen (moeder van Anna,
Roos en Merel)

Afgelopen schooljaar hebben de groepen 5 t/m 8 van alle
3 de scholen met de sponsorloop geld ingezameld voor
Fonds Gehandicaptensport. Een deel van dit bedrag
wordt gebruikt voor het organiseren van deze clinic. Op
deze manier kunnen visueel beperkten kennis maken
met deze sport. Ook alle andere leerlingen zijn welkom
bij deze clinic. Kom kijken of geef je op om mee te doen
aan deze leuke clinic.

Meekijken met een vergadering is uiteraard mogelijk.
Dit schooljaar vergaderen we 24 september de 1e keer,
26 november de 2e keer.
Met vriendelijke groet,
Willeke van Buren, voorzitter ouderraad (moeder Lizanne
(groep 6) en Ties (groep 3).
willeke.vanburen@gmail.com
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de
Algemene ledenvergadering van de OR.

Samenwerken tijdens de gym
De afgelopen 2 weken zijn we tijdens het gymmen hard
aan de slag gegaan met samenwerking. Bij het sporten is
het erg belangrijk dat de leerlingen leren om samen te
werken en te spelen. Met leuke uitdagende opdrachten
groeit het vertrouwen in elkaar en lukt het samenwerken
steeds beter. Zo lukte het de groepen 4 t/m 6 om de

Tijdens de Nationale Sportweek organiseert Fonds
Gehandicaptensport, in samenwerking met Team
Sportservice Krimpenerwaard en Olympia Haastrecht een
clinic Goalball. Deze clinic is gratis toegankelijk voor
iedereen: alle sporters, zowel met als zonder visuele
beperking, zijn van harte welkom om de sport te
ervaren! Aanmelden voor de clinic kan door voor- en
achternaam te mailen naar
mstraver@teamsportservice.nl.

Goalball

dikke mat gezamenlijk op te tillen en weer netjes neer te
leggen met een leerling erop die kon liggen, zitten of
staan. De groepen 7 en 8 kregen het voor elkaar om de
dikke mat om te keren zodat een klasgenoot over de
dikke mat heen kon klimmen. Wat hebben ze het
allemaal goed gedaan de afgelopen 2 weken! Ik kijk uit
naar nog heel veel mooie en sportieve gymlessen dit
jaar!
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Goalball is een
teamsport die
speciaal is
ontwikkeld voor
mensen met een
visuele beperking,
maar geschikt is voor
iedereen omdat het
met een afgeplakte
skibril wordt gespeeld. Het doel van het spel is om te
scoren in de goal van de tegenstander. Alleen kan hierbij
dus geen gebruik gemaakt worden van het zicht. De bal
heeft een belletje waardoor spelers op basis van gehoor
moeten bepalen waar de bal is. Tegelijkertijd moeten ze
ook hun eigen goal verdedigen en een punt scoren bij de
tegenstander. Een perfecte teamsport om concentratie
en uithoudingsvermogen te testen!
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1 september Mike van Verseveld groep 1
2 september Jula van Schaik groep 4 B
12 september Jayla van Leeuwen groep 3
13 september Megan Straub groep 3
19 september Roos van den Berg groep 5
21 september Elze Verweij groep 1
24 september Viviënne Steenbergen groep 5
24 september Tim Straver groep 8
25 september Djedden de Lang groep 7 B
25 september Iris van Leeuwen groep 1
28 september Lana de Kruijff groep 5
28 september Julia Steenbergen groep 3
29 september Anna van den Berg groep 7 B
29 september Fien Mettau groep 2
29 september Montoya van Rhijn groep 7 B
29 september Sienna van Rhijn groep 6
5 oktober Thijs van As groep 5
7 oktober Jorik Burghoorn groep 8
8 oktober Raven Witteveen groep 8
11 oktober Dennis Ruzaykyn groep 2
12 oktober Britt Straver groep 6
15 oktober Madelief Wiggelinkhuizen groep 6
17 oktober Lena Steenkamer groep 5
25 oktober Jade Verhoef groep 6
26 oktober Nora van Dijk groep 2
28 oktober Nica Stolwijk groep 8
29 oktober Lian Sikkel groep 2

Volgende nieuwsbrief
17 oktober !

Nieuwsbrief basisschool St. Catharina

14 september
16 september
26 september
1 november

: Peter Verschoor
: Carla Hoog
: Eric Tabak
: Greetje Hoorn

Blad 8

