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Ontdek en ervaar je kracht!

KBS De Catharijnepoort1
23 november 2018

Een leven lang leren
Dat ouders het leren van hun kind heel belangrijk vinden,
bleek ook deze week weer toen er gesprekken waren over
de rapporten. We leven in een wereld waarin het
vanzelfsprekend is dat je je leven lang blijft leren, dat je
je ontwikkelt tijdens je loopbaan. Daar moeten we de
kinderen met z’n allen op voorbereiden. Wij hebben daar
samen een opdracht in, want het is van belang dat we op
een positieve wijze over het leren praten en dat leren
uitdagend mag zijn. Soms kost het moeite om iets te leren,
maar dat geeft niet als je vervolgens een succes kan
ervaren. Dat geeft zelfvertrouwen en zo kan je steeds
weer een nieuwe uitdaging aan. Ooit was ik in een klas
waar de leerkracht het volgende zei: ‘Ik geef jullie eerst
de rekeninstructie en daarna gaan we iets leuks doen’.
Hiermee deed zij zichzelf tekort, want de instructie was
uitdagend en alle kinderen hadden plezier in de les. Op de
Catharijnepoort leren niet alleen de kinderen. De
leerkrachten leren actief tijdens studiedagen of andere
nascholing en ikzelf houd ook mijn vak bij door elk jaar op
zoek te gaan naar nieuwe inzichten in het leren en
modules te volgen. Het blijft leuk om nieuwe dingen te
leren. We zijn gelukkig nooit uitgeleerd!
Schoolleider
Anita Verweij
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Voor in uw agenda:
26 nov.
verkeersles locatie Schimmelplein groep 3
29 nov.
verkeersles locatie Majellapark groep 3/4
3 dec.
verkeersles locatie Schimmelplein grroep 4
3 dec.
studiemiddag groepen 1/2
De kleuters zijn om 12.30 uur vrij en eten thuis
5 dec.
Sinterklaasviering op beide locaties
6 dec.
verkeersles locatie Majellapark groep 5
7 dec.
informatie-ochtend 4, locatie Majellapark
20 dec.
alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij
de kerstviering start om 17.30 uur
21 dec.
alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij
24 dec. – 4 jan. Kerstvakantie
7 jan.
Eerste schooldag van het jaar 2019
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Ouderbijdrage 2018-2019
Ook voor het schooljaar 2018-2019 vragen we aan alle ouders/
verzorgers om een vrijwillige bijdrage te betalen voor verschillende
activiteiten die we buiten de gewone lessen op school organiseren.
Denk hierbij aan de vieringen van Sinterklaas, kerst, het schoolreisje,
het paasfeest en het eindfeest.
In de afgelopen jaren is gebleken dat het innen van de ouderbijdrage
een tijdrovende bezigheid is. Om deze tijd beter te besteden gaat dit
jaar een bedrijf, WIS Collect, de ouderbijdrage innen. Ook is het doel
dat het voor de ouders/verzorgers makkelijker wordt om de bijdrage
over te maken.
Binnenkort ontvang je van de school via WIS Collect een mail met de
uitleg over de betaling. Via deze mail kun je rechtstreeks met o.a.
IDEAL, de rekening betalen. Je kunt in één keer betalen, maar in
termijnen is ook mogelijk. De ouderbijdrage kan ook nog worden
voldaan met de U-pas.
Meer informatie over WIS Collect staat op https://www.wis.nl/ouders
Vacature MR locatie Majellapark, oudergeleding
Suzanne Belhadid heeft te kennen gegeven dat zij i.v.m. familieomstandigheden genoodzaakt is te stoppen met haar werkzaamheden in
onze MR. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet de laatste
jaren als MR-lid en wensen haar veel sterkte.
Door het vertrek van Suzanne komt er op locatie Majellapark een
vacature vrij voor een nieuw lid binnen de oudergeleding van de MR.
De MR overlegt eens in de twee maanden met elkaar over beleidszaken
die voor de school (ouders en leerkrachten) belangrijk zijn. Zijn het
zaken waarbij advies of instemming verleend moet worden, dan
gebeurt dit door te stemmen.
Het is belangrijk om als MR-lid contact te hebben met de achterban,
want als lid vertolk je de stem van ouders en leerkrachten. De MR heeft
een reglement en bepaalt of ingediende verzoeken/vragen binnen één
van de artikelnummers past en besproken kunnen worden.
Het kan ook zijn dat de schoolleider om een advies of instemming
vraagt of dat de MR advies over bepaalde zaken wil krijgen.
Je moet het leuk vinden om beleidsmatige stukken te lezen en tijd
hebben om de MR vergaderingen te bezoeken, deze zijn meestal ’s
avonds.
Mochten er meerdere aanmeldingen komen, dan vindt er een verkiezing
plaats. Heb je belangstelling? Dan kan je schriftelijk opgeven bij
juffrouw Jeannette, secretaris:Jeannette.wezelenburg@ksu-utrecht.nl
Deze vacature sluit op 30 november!
Ook kun je bij haar terecht voor eventuele vragen over deze vacature.
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Juffrouw Sanne heeft een zoon!
Vorige week is juffrouw Sanne moeder geworden van een prachtige
zoon.

Luuk

Zijn naam is:
, van lucky, want ze zijn heel gelukkig met hem.
We feliciteren haar en haar vriend Jef met dit mooie wonder! Zoals
jullie weten, zou Luuk pas in februari geboren worden. Daarom moet
hij nog even in het ziekenhuis blijven. Hij laat zien dat hij een sterk
jongetje is, want hij ademt, met een beetje ondersteuning, al op eigen
kracht!
Vervanging voor juf Sanne
Doordat juffrouw Sanne eerder met zwangerschapsverlof gegaan is,
moesten we op korte termijn op zoek naar een goede oplossing voor
haar groep. We zijn blij dat dit gelukt is! Juffrouw Mia Bos blijft op
dinsdag en woensdag in de groep en juffrouw Joyce Stitselaar op de
maandag, donderdag en vrijdag. Dit betekent dat juffrouw Joyce
voorlopig geen lessen meer geeft op donderdag in groep 7 en op vrijdag
in groep 8. We zijn momenteel hard op zoek naar leerkrachten die deze
dagen in onze bovenbouw willen komen werken.
Kennen jullie nog iemand? Deze week waren juffrouw José en meester
Dave zelf in de groep.
Naar de voorstelling Falling Dreams van Het Filiaal theatermakers
Op dinsdag 6 november zijn groep 7 en 8 in Podium Hoge Woerd naar
Falling Dreams van Het Filiaal theatermakers gaan kijken. Ken je het
gevoel dat je valt, net voor je echt inslaapt? Deze voorstelling gaat
over dát moment. In vliegende vaart beland je in het dromende
denkhoofd van een tiener waarin zomaar alles kan gebeuren. Camera’s
en projectieschermen zorgen voor beeld op meer plekken tegelijk.
Soms lijkt het alsof je in een live gemaakte videoclip terecht bent
gekomen, compleet met stoere popliedjes en bizarre objecten.
Wil je meer weten over deze voorstelling en Het Filiaal theatermakers?
Kijk gauw op www.hetfiliaal.nl!
Sinterklaas
De Sint is weer in het land. De groepen 1 t/m 5 (misschien de groepen 6
t/m 8 ook wel) volgen het Sinterklaasjournaal. De kinderen en de
leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hebben deze week lootjes
getrokken. De bedoeling is dat zij een cadeautje kopen voor het kind
dat op het lootje staat. Ook maken ze een surprise en een gedicht. Dit
nemen ze op dinsdag 4 december mee naar school.
Op woensdag 5 december wordt de Sint op beide locaties verwelkomd.
De groepen 1 t/m 4 gaan op bezoek bij de Sint. Ook de andere groepen
zullen een momentje bij de Sint zijn. De kinderen zijn gewoon om
12.30 uur uit. We hopen op een gezellige ochtend.
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Verkeersles
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties weer praktijklessen
verkeer (naast de theorielessen in de klas).
Locatie Schimmelplein:
- maandag 26 november, groep 3
- maandag 3 december, groep 4
Locatie Majellapark:
- donderdag 29 november, groep 3/4
- donderdag 6 december, 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.

