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Ontdek en ervaar je kracht!

KBS De Catharijnepoort1
5 oktober 2018

De ‘Dag van de leraar’
Op 5 oktober is het de 'Dag van de leraar' oftewel de
dag van de leerkrachten. Deze dag (World teachers'
day) wordt in zo'n 88 landen gevierd.
De leerkrachten van de Catharijnepoort krijgen op
deze dag, als blijk van waardering, een presentje met
een boodschap van de Katholieke Scholen Stichting.
De boodschap van dit jaar is dat plezier een
belangrijke factor is in het dagelijkse leven. Plezier in
je werk is daarbij van groot belang. Op onze school
proberen we als team onze leerlingen elke dag weer
met veel plezier de lessen te laten volgen. Voor het
ene kind is dit een moeilijke som leren bij rekenen,
voor de ander is dit een kleurrijke tekening maken.
Plezier geeft energie en betekenis aan wat we doen.
Met plezier slaag je beter in wat je wilt bereiken! We
hopen dat iedereen vandaag weer met veel plezier de
schoolweek kan afsluiten.
Team KBS de Catharijnepoort
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Voor in uw agenda:
3 t/m 14 okt. de Kinderboekenweek
8 okt.
verkeersles grp. 3 locatie Schimmelplein
11 okt.
verkeersles grp. 6 locatie Majellapark
12 okt.
informatieochtend locatie Majellapark
15 okt.
verkeersles grp. 4 locatie Schimmelplein
18 okt.
verkeersles grp. 7/8 locatie Majellapark
19 okt.
Open podium 1 op eigen locatie
10.30 – 11.30 groep 1 t/m 4 (locatie Schimmelplein)
13.00 – 14.00 groep 5 t/m 8 (locatie Schimmelplein)
13.30 – 14.15 groep 1 t/m 8 (locatie Majellapark)
22 – 26 okt.
Herfstvakantie
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De Kinderboekenweek
Vandaag hebben wij de Kinderboekenweek geopend met een
spetterend optreden " Mag ik meedoen?". Het thema van de
Kinderboekenweek is vriendjes en kom erbij!
De komende weken wordt er gewerkt in de klassen met dit thema.
Hierbij worden ook de boeken besproken die een prijs gewonnen
hebben.
Het is fantastisch dat de Gouden Griffel, dit is de prijs voor het best
geschreven kinderboek, is gewonnen door een moeder van onze school.
Annet Schaap is de moeder van Jonas uit groep 6 locatie
Schimmelplein. We feliciteren haar met deze prijs!
De Grote Wetenschapsdag 2018
Op woensdag 3 oktober hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 met
behulp van experimenten, spellen en opdrachten geleerd wat je
hersenen allemaal kunnen.
Wist je bijvoorbeeld dat je hersenen ervoor zorgen dat je snapt dat
jouw been bij jou hoort? En dat je de emoties van gezichten kan lezen?
Ook dat is het werk van je hersenen.
Wil je hier meer over weten, vraag het de kinderen of neem een kijkje
op https://www.uu.nl/onderwijs/grote-wetenschapsdag
Verteltheater 'Konijn is jaloers'
Woensdag 10 oktober gaan alle kinderen van groep 1 t/m 4 naar de
theatervoorstelling 'Konijn is jaloers'.
Dit is een verteltheater door Marjo Dames, gebaseerd op een verhaal
van Winnie de Poeh, met poppen- , maskerspel en muziek.
Als er nieuwe dieren in het bos komen, willen Konijn, Varkentje en
Beer hen wegjagen. Gelukkig blijkt in de loop van het verhaal dat
samen spelen leuker is dan elkaar wegjagen. Het thema van de
voorstelling sluit goed aan bij het thema van de Kinderboekenweek.

U-Pas
Ouders mogen de U-pas op school inleveren om een kopie te laten
maken. Hierdoor is de ouderbijdrage voldaan. Met de U-pas krijg je
tevens korting op het lidmaatschap bij diverse sportverenigingen. En bij
de fietswinkel op Amsterdamse Straatweg is het mogelijk om een fiets
aan te schaffen! Ook de activiteiten van Na-school zijn te betalen via
de U-Pas. Kijk voor meer info op https://www.u-pas.nl/aanbod
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Social Schools
Hebben jullie de app van Social Schools al? De nieuwe groepen zijn
weer aangemaakt in het ouderportaal! Met deze app zie je wat de
kinderen beleven op school door middel van foto’s en korte berichten.
Daarnaast zetten de leerkrachten ook belangrijke mededelingen op
Social Schools. Heb je de app nog niet, zet deze dan snel op je
telefoon!
Verkeersles
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties praktijklessen met
verkeer (naast de theorielessen in de klas).
Locatie Schimmelplein:
- maandag 8 oktober, groep 3
- maandag 15 oktober, groep 4
Locatie Majellapark:
- donderdag 11 oktober, groep 6
- donderdag 18 oktober, groep 7/8
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.

