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Ontdek en ervaar je kracht!

KBS De Catharijnepoort1
19 oktober 2018

Scholenbezoek in Kenia
Zoals jullie konden lezen in nieuwsbrief 2, heb ik een reis
gemaakt met Teachers4teachers naar Kenia. Dit was een
leerzame reis, waar ik met veel plezier heb samengewerkt met
schoolleiders en leerkrachten op Keniaanse basisscholen. We
hebben op hun verzoek workshops en coaching gegeven over
actief leren en teambuilding. Ik werd met open armen ontvangen
in de scholen, waar ik samen met de schoolleiders lessen
bezocht en teamvergaderingen geleid heb. Ik zag veel
overeenkomsten met Nederland, maar er waren ook grote
verschillen. Wist je bijvoorbeeld dat in Kenia:
* de klassen soms heel groot zijn (80 leerlingen)
* er een leerplicht is vanaf 4 jaar
* bijna alle kinderen een schooluniform dragen
* veel wordt gezongen en gedanst
* de meeste lessen en toetsen in het Engels zijn
* de kinderen in de bovenbouw alleen les krijgen van
vakleerkrachten
* kinderen vaak op de grond zitten, omdat er niet genoeg banken
zijn
* de kinderen elke dag op school eten krijgen, zoals rijst met
bonen
* kinderen vaak samen doen moet één lesboek
* je naar groep 3 mag als je de kleutertoets haalt en naar het VO
als je de eindtoets haalt
* niemand een plastic tas meebrengt, omdat je dan een boete
krijgt
Kortom, er is nog zoveel te vertellen! Kom gerust naar me toe
als je meer wilt weten.
Schoolleider
Anita Verweij
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Voor in uw agenda:
22 – 26 okt.
herfstvakantie
1 nov.
verkeersles gr. 3/4 locatie Majellapark
5 nov.
verkeersles gr. 6 locatie Schimmelplein
8 nov.
verkeersles gr. 5 locatie Majellapark
5 – 9 nov.
deze week zijn er inloopochtenden
week van de buitenlessen
9 nov.
informatie-ochtend 3, locatie Schimmelplein
13 nov.
studiemiddag: alle kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur
16 nov.
rappport 1 mee naar huis
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Week van de buitenlessen
We gaan buiten leren en onderzoeken! Van maandag 5 november t/m
vrijdag 9 november vindt op de Catharijnepoort de week van de
buitenlessen plaats. Tijdens deze week verruilen we een aantal keer
het klaslokaal voor de buitenlucht. We nemen onze lesstof mee, want
ook buiten kunnen we aan de slag met rekenkundige problemen,
taalkundige uitdagingen en creatieve uitspattingen.
Benieuwd hoe dit eruit ziet? De leerkrachten zullen op Socials Schools
een berichtje plaatsen over de lessen.
Voorlezen bij de kleuters
Deze afgelopen twee weken zijn er veel ouders in de kleutergroepen
komen voorlezen.
En wat vonden wij dat fijn! Je eigen papa of mama in de klas, dat is
toch wel een feestje.
Een aantal kinderboeken gingen over vriendschap.
Overal sluiten kinderen vriendschappen. Bij jonge kinderen kan het per
dag verschillen wie hun vriendje is. Het is in ieder geval een
speelkameraadje dat ze aardig vinden.
Het aangaan van vriendschappen gaat niet altijd vanzelf.
Soms krijg je van iemand een duw of wordt je speelgoed afgepakt. Wat
doe je dan? En hoe maak je anderen duidelijk dat je graag mee wilt
spelen?
Wat betekent ‘samen spelen, samen delen’ in de praktijk? Als kind
moet je dat allemaal nog ontdekken en leren. Gelukkig helpen
kinderboeken daarbij.
Voorlezen: Blijf het doen!
Tijdens het voorlezen genieten kinderen niet alleen van het boek, maar
ook van de intimiteit, de aandacht voor elkaar en het vertrouwde
geluid van jou als voorlezer.
Door met kinderen van jongs af aan mooie boeken te bekijken en
erover te praten, ontwikkelen ze gevoel voor taal en dat is van grote
betekenis de rest van hun leven.
Om in de huidige informatiemaatschappij te kunnen functioneren, is
een goede leesvaardigheid een vereiste. En wie op jong leeftijd al
plezier beleeft aan boeken, raakt gemotiveerd om zelf te leren lezen.
Voorlezen is een van de beste manieren om dat te bereiken!
Voorlichtingsavond: naar het voortgezet onderwijs groep 8
De leerlingen uit groep 8 zitten in hun laatste jaar op de
Catharijnepoort. Daarna volgt een nieuwe start.
De keuze voor het vervolgonderwijs is niet altijd even makkelijk. Veel
vragen komen bij leerlingen en ouders op.
Op donderdagavond 8 november proberen wij (juf Anne, meester Dave,
juf Jeannette en juf Patricia) leerlingen en ouders antwoorden te geven
op de vragen.
Om 19.00 uur verwachten wij alle leerlingen en hun ouders/verzorgers
op locatie Schimmelplein, tijdens de informatieavond ‘Naar het VO’.
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De medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) denken ouders en leerkrachten mee
over het beleid van de school. De MR heeft vaak adviesrecht, maar ook
wel eens instemmingsrecht.
Bij ons zitten er van elke locatie 2 ouders en 2 leerkrachten in de MR.
Het kan zijn dat je iets wilt weten of vragen aan de MR-leden. Bij deze
vind je de namen en email adressen van alle leden.
Ouders locatie Majellapark:
Debbie Vervoorn;
debbie.vervoorn@gmail.com
Suzanne Belhadid
nesriene2@hotmail.com
Ouders locatie Schimmelplein:
Obbe Tuinenburg;
o.a.tuinenburg@gmail.com
Vien Sawor;
v_sawor@yahoo.com
Leerkrachten:
Saskia Soller;
Jeannette Wezelenburg;
José Baars;
Marga Edelenbosch;

saskia.soller@ksu-utrecht.nl
jeannette.wezelenburg@ksu-utrecht.nl
jose.baars@ksu-utrecht.nl
marga.edelenbosch@ksu-utrecht.nl

MR – schoolzwemmen?
Afgelopen maandag was de eerste vergadering van de MR. Ze hebben
het onder andere gehad over het schoolzwemmen. De MR gaat in
gesprek met de gemeente over de voortzetting van het zwemmen. De
insteek is om het na schooltijd te realiseren
Inloopochtend
Op vrijdag 16 november krijgen de kinderen het eerste rapport mee.
Om een indruk te krijgen waar je kind mee bezig is op school is er in
week 45 een inloopochtend van 8.30-9.00 uur. Je krijgt dan de
gelegenheid om bij je kinderen in de klas hun werk te bekijken. Op
welke dag dit precies is, krijgen jullie nog te horen van de
groepsleerkracht.
De Kinderboekenweek
Vandaag op vrijdag 19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af.
Twee weken lang hebben we nieuwe boeken in de gang tentoongesteld
en in de groepen zijn er boeken voorgelezen over het thema
Vriendschap. Er was veel belangstelling voor de boeken in de gang en
de klassen. Een aantal groepen heeft tijdens het Open Podium het
thema Vriendschap nog een keer laten terugkomen.
We hebben genoten van de Kinderboekenweek!
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Verkeersles
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties praktijklessen met
verkeer (naast de theorielessen in de klas).
Locatie Schimmelplein:
- maandag 5 november, groep 6
Locatie Majellapark:
- donderdag 1 november, groep 3/4
- donderdag 8 november, groep 5
De kinderen moeten hun fiets meebrengen. De fietsen moeten in het
fietsenrek geplaatst worden. Er staan rekken naast het schoolplein en
aan de voorkant van onze school.
Na-school
Direct na de herfstvakantie starten er weer verschillende uitdagende
activiteiten bij na-school.nl. Bij deze nieuwsbrief wordt ook de flyer
met nieuwe activiteiten toegevoegd.
Schrijf je snel in op www.na-school.nl om kennis te maken met
misschien wel je nieuwe hobby. Vragen? Je kunt terecht bij naschool.nl of anders bij de contactpersoon van onze school,
patricia.pouw@ksu-utrecht.nl
Tussenschoolseopvang (TSO)
In nieuwsbrief 1 hebben we jullie geïnformeerd over de verandering
van het TSO-rooster. We zouden tot de herfstvakantie uitproberen om
eerst een kwartier buiten te gaan spelen en daarna te gaan eten en
drinken. Dit hebben we geëvalueerd met het team en het bevalt goed!
Daarom zullen wij vanaf nu deze vorm aanhouden. Mochten hier vragen
over zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de schoolleiding.

