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Infobulletin 1, schooljaar 2017-2018

De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er alweer op. Samen maken we er een gezellig en
leerzaam jaar van!
Mochten er zaken zijn waarvan wij op de hoogte moeten zijn of als u graag iets met ons wilt delen dan
horen wij dat graag. Loop gerust binnen bij de leerkracht van uw kind.
Bij deze willen wij u vragen om uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen.
Vanaf onderstaande tijden wordt er door de leerkrachten pleinwacht gelopen.
Ochtend: vanaf 08.15 uur toezicht / aanvang lessen 08.30 uur
Middag: vanaf 13.00 uur toezicht / aanvang lessen 13.15 uur

Welkom
Wij verwelkomen Siem Fransman in groep 1. Wat gezellig dat je er
bent Siem!
Heel veel (leer)plezier gewenst bij ons op de Catharinaschool.

Algemene ouderavond dinsdag 26 september
Dinsdagvond 26 september vindt er een ouderavond plaats voor alle ouders/verzorgers. Tijdens deze
avond wordt er door de leerkrachten algemene informatie gegeven over de groepen, denk aan b.v. het
lesrooster en de werkwijze in de verschillende groepen.
We hebben, in onze planning, rekening gehouden met gezinnen met meerdere leerlingen. We bieden
iedereen de gelegenheid om alle informatie te gaan beluisteren:
18:30 uur Informatie groep 1/2/3 (inloop met koffie en thee vanaf 18:15 uur).
19:15 uur Informatie groep 1 t/m 8 (inloop met koffie en thee vanaf 19:00 uur
voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 4 t/m 8).
e
19:45 uur 1 ronde informatie groep 4/5/6 en groep 7/8
e
20:30 uur 2 ronde informatie groep 4/5/6 en groep 7/8 (zelfde uitleg als in ronde
1).
Wij vinden het fijn om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten i.v.m. de organisatie.
Binnenkort ontvangt u van ons uitnodiging. Hierin zal ook worden beschreven hoe u zichzelf op kunt
geven.
Tijdens de avond zullen de leerkrachten gebruik maken van beeldmateriaal. Indien u er bezwaar
tegen heeft dat uw zoon/dochter wordt gefotografeerd en/of gefilmd dan vernemen wij dat graag van u
via de mail: m.vandenhurk@bscatharina.nl
Even voorstellen
Hallo,
Ik ben Koen Hermans, 29 jaar en kom uit Groesbeek. Sinds het nieuwe
schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent binnen de stichting ‘Lijn
83’. Naast het werk als onderwijsassistent volg ik de PABO in deeltijd in
Tilburg. Op basisschool Catharina zal ik dit jaar op woensdag en donderdag
2 leerlingen begeleiden.
Heb je een vraag , stel hem op school.

Klassenouders gevraagd (herhaling)
Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek naar
nieuwe klassenouders. Bij ons heeft iedere groep 2
klassenouders.
Bij organisatorische zaken assisteren de klassenouders
de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: het regelen van
vervoer bij b.v. excursies of museumbezoek, het regelen
van ondersteuning bij activiteiten op school etc. Op
school is een protocol aanwezig, dit zal begin van het
schooljaar met de klassenouders worden besproken.
Komend schooljaar willen we de klassenouders ook betrekken bij het meedenken over en het
voorbereiden van vieringen. Klassenouders hebben het voorrecht om mee te gaan op schoolreis.
Bij interesse graag uiterlijk vrijdag 4 september een mail naar juf
Monique:m.vandenhurk@bscatharina.nl.

Gymnastiek groep 3
Het eerste gedeelte van het schooljaar gymmen de leerlingen van groep 3 altijd nog in de speelzaal
samen met groep 1 en 2. Hier hoeven zij geen speciale kleding voor mee te nemen.
Ouders/verzorgers ontvangen bericht als de kinderen gaan gymmen met groep 4/5/6 in de grote zaal.
Nieuwe speelplaats
Afgelopen schooljaar is de prachtige nieuwe gymzaal geopend. Wat zijn wij ontzettend trots op het
bestuur van het Luukske en de inwoners van Wellerlooi dat zij dit voor elkaar hebben gekregen! Onze
leerlingen hebben al met heel veel plezier gebruik gemaakt van de zaal. Als binnenkort het traphek
wordt geplaatst kunnen we zelfs binnendoor.
Komend schooljaar staat in het teken van de buiteninrichting. Niet alleen de parkeerplaats bij het
Luukske zal worden aangepakt. Ook ons schoolplein zal een metamorfose krijgen. Er is een mooi plan
gemaakt om een zo natuurlijk mogelijke
speelomgeving voor alle kinderen van Wellerlooi te
creëren. Hierbij kunnen wij uw hulp goed
gebruiken! Ons budget is namelijk helaas niet
toereikend. Wij organiseren een aantal activiteiten
om geld bij elkaar te sparen voor de inrichting van
het plein. Wij werken hierin samen met OKI het
Kienderbenkske.
Zo zullen alle kinderen (OKI en basisschool) zeer
binnenkort lootjes mogen gaan verkopen voor
Jantje Beton https://www.jantjebeton.nl/over-ons/ .
De lootjes bedragen 3 euro per stuk, de helft van
de opbrengst mogen we gebruiken voor ons
nieuwe schoolplein. De bedoeling is dat de
kinderen zoveel mogelijk lootjes proberen te
verkopen aan vrienden, kennissen, buren en
familie. U ontvangt hierover uiteraard nog meer
informatie.
Na de herfstvakantie komt juf Joyce van der Locht van basisschool de Fontein uit Bergen een
dansvoorstelling instuderen met alle kinderen (dus ook de kinderen van de OKI dansen mee). Zij is op
dit moment bezig om een voorstelling op maat te maken rondom het thema ‘spelen’. Iedereen zal
worden uitgenodigd om te komen gaan kijken naar dit spektakel. De voorstelling zal plaatsvinden in
het Luukske. De opbrengst van de kaartverkoop zal worden gebruikt voor de inrichting van de
speelplaats.

Krentenbaard
Let op: Er heerst nog steeds krentenbaard in de groepen.
Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze
ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is besmettelijk.
Wat zijn de klachten bij krentenbaard?
Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de
mond.
De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten.
De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit.
De bultjes worden blaasjes met vocht erin.
Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.
De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.
De plekken kunnen pijn doen en jeuken.
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede
behandeling geneest krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft.
Wilt u op school ook even doorgeven als uw kind krentenbaard heeft?

Heeft u een nieuw adres, ander e-mailadres of ander
telefoonnummer ??? Graag wijzigen in het Ouderportaal.

Belangrijke data
07-09-2017
Afsluiting ‘Duik met een boek de zomer in”
18-09-2017
Studiedag: alle groepen zijn vrij
26-09-2017
Algemene ouderavond
27-09-2017
Start verkoop kinderpostzegels
28-09-2017
Continue rooster: iedereen blijft over – alle groepen zijn om 14.00 uur uit

