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

Even voorstellen
Hallo.
Ik ben Wim Reijnders en al vele jaren werkzaam binnen Lijn 83
als vakleerkracht muziek. Het komende schooljaar zal ik op de
Catharinaschool muzieklessen geven in alle groepen, dit naar overleg met de personeel
functionaris van Lijn 83, en heeft geen invloed op de formatie van de school.
Mijn lessen kenmerken zich door een afwisseling van zingen; spelen op instrumenten;
bewegen/dansen en luisteren naar diverse muziekstijlen. Naast mijn werk als
muziekmeester op diverse basisscholen ben ik ook werkzaam als dirigent van enkele
koren.

Hallo allemaal,
Zoals jullie allemaal wel zullen weten, is juf Anne
zwanger en mag ze binnenkort met
zwangerschapsverlof. Ik heb het geluk dat ik haar in
die tijd mag vervangen als leerkracht van groep 7/8 op
de Catharinaschool. Mijn naam is Stans Jetten, ik ben
een 24-jarige juf en heb daarnaast als orthopedagoog
mijn eigen praktijk. Ik kom oorspronkelijk uit Well,
maar woon inmiddels in Ottersum.
Wanneer ik geen les aan het geven ben, zit ik graag
op de rug van een paard en vind ik het leuk om te
creatief bezig te zijn. Als je nog iets over mij wilt
weten, iets wilt komen vertellen of als je gewoon
nieuwsgierig bent naar mij, loop dan gerust even
binnen! Vanaf december ben ik bij jullie op school.
Tot snel! Stans

Hallo,
Mijn naam is Heleen Kesseler, ik ben 18 jaar en kom uit Venlo. Op dit moment doe
ik de studie ALPO in Nijmegen. Deze studie houdt in dat ik de PABO volg op de
Hogeschool Arnhem Nijmegen en pedagogische wetenschappen op de Radboud
Universiteit. Dit is mijn eerste jaar.
Sinds dinsdag 31 oktober ben ik de stagiaire van groep 4/5/6. Ik zal op de dinsdag
aanwezig zijn en af en toe wat lesjes geven. Twee keer in dit schooljaar zal ik een
hele week aanwezig zijn. Dit zijn week 2 en week 24 van 2018.
Als er vragen zijn beantwoord ik deze graag.

Algemene ouderavond 26 september 2017
De opkomst was hoog tijdens onze algemene ouderavond, fijn!
Wij hebben de avond als zeer prettig ervaren.
Op de vraag “Wat vindt u belangrijk voor uw kind op school” werden (op de geeltjes) de volgende
antwoorden gegeven:
Graag naar school gaan
Zich op school thuis voelen
Fijne veilige leeromgeving
Uitdagende leeromgeving
Spelenderwijs leren
Samenwerken
Flexibel zijn
Dat een kind zich begrepen en gehoord wordt als
het ergens mee zit
Fijne sfeer voor de hele school
Na hard werken (ook al is het resultaat minder)
toch belonen
Dat een kind goed mee kan komen met de les
Dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen op hun eigen
manier
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Kind kan/mag zichzelf zijn met respect voor
elkaar
Werken aan/behouden van eigenwaarde en
zelfbeeld
Zelfstandigheid
Gewaardeerd worden op school
Goed onderwijs
Duidelijke communicatie
Structuur
Goed contact tussen ouders en leerkrachten
Uitbreiding ouderportaal ICT
Creativiteit stimuleren
Wijziging schooltijden (5 gelijke dagen)
Oefenen met presenteren
Voorbereiding op voortgezet onderwijs
Passende hulp voor kinderen die ergens moeite
mee hebben
Kindgericht les geven
Bij pestbeleid goed de ouders van gepeste, maar
ook pestende kinderen bij betrekken
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Ouderavond is top
Leerzame ouderavond
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Wij zullen deze punten als team bespreken en meenemen in onze schoolontwikkeling.
Klassenouders schooljaar 2017-2018
Groep 1/2/3: Sanne Hendriks-Custers en Lieke Derks
Groep 4/5/6: Ilse Verkaart en Olga Kuijpers- Martens
Groep 7/8: Githa Laemers-Aerts en Miriam Lankes-Hermsen
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek “Griezelen” werd dit jaar in alle groepen op feestelijke wijze geopend door de
leerkrachten. Hierna hebben de kinderen gedanst op het liedje: “Gruwelijk eng” van Kinderen voor
kinderen: https://youtu.be/KXaz-_OxSs8
Kinderen uit groep 4/5/6 en groep 7/8 zijn voor
gaan lezen aan de oudere inwoners van
Wellerlooi tijdens de Keuvelkamer in het
Luukske.

Dansvoorstelling
Vorige week donderdag vond onze dansvoorstelling plaats in het Luukske. Wat deden de kinderen
van de OKI en onze school dit goed, wij hebben genoten. Gezamenlijk hebben de kinderen maar liefst
817, 55 euro bij elkaar gedanst voor de herinrichting van de speelplaats!!!!
Wij willen iedereen die deze voorstelling mede mogelijk heeft gemaakt via deze weg bedanken. Met
name juffrouw Joyce v.d. Locht van basisschool de Fontein uit Bergen en de ouders die hebben
gezorgd voor het heerlijke gebak! Binnenkort zullen de foto’s op het ouderportaal worden geplaatst.
Alvast een kleine impressie:

Bezoek Sinterklaas
Op woensdag 29 september zal Sinterklaas onze school bezoeken. Alle kinderen van de OKI en van
de Catharinaschool ontvangen het hoog bezoek in de hal van de school. Wij hopen natuurlijk dat Sint
ook een paar pietjes mee zal brengen! Na het ontvangst zullen de kinderen van de OKI en van de
groepen 1 t/m 4 Sint bezoeken in de speelzaal. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren het feest in
hun eigen groep met surprises. Groep 4 blijft deze dag gezellig bij de kinderen van de onderbouw.
Tijdens de viering zullen foto’s worden gemaakt zodat u later met uw kind(eren) van de foto’s kunt
genieten. Op dinsdag 5 december werken we in alle groepen met een aangepast lesrooster in
Sinterklaassfeer (o.a. Pietengymnastiek). Op 6 december hebben alle leerlingen van de
Catharinaschool een vrije dag.

Nieuws van de bibliotheek

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeenten de handen ineen en is er
dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De landelijke site van de
Bibliotheek op school heeft een grote update gekregen. Niet alleen bibliotheken en scholen vinden
hier informatie, ook ouders kunnen hier nu terecht voor tips en tricks om samen te werken aan
leesbevordering. Er zijn inspirerende filmpjes, tips voor leuke apps en ideeën om lezen nog leuker te
maken. Een aanrader voor elke ouder! De vernieuwde site is te bewonderen op
www.debibliotheekopschool.nl
Nieuw bij BiblioPlus: Kindercolleges! Wijze leerlingen die alles willen weten over een bepaald
onderwerp, we kennen ze allemaal. Ouders, leraren, vrienden, iedereen doet zijn best om dit kind
zoveel mogelijk te vertellen over zijn/haar interesse. Maar soms is dat niet genoeg en luisteren zij
graag naar een echte expert. Daarom organiseren wij vanaf oktober Kindercolleges in onze
bibliotheken. Kinderen kunnen daar luisteren naar die expert en hem/haar alles vragen. De colleges
zijn voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en helemaal gratis. Aanmelden kan via www.biblioplus.nl
De aankomende Kindercolleges:
Ontdek fossielen! Woensdag 29 november 15.30 uur Bibliotheek Cuijk
Ontdek fossielen in Mill! Vrijdag 15 december 15.00 uur Bibliotheek Mill
Heb je nog tips voor de Kindercolleges? Of ben/ken je iemand die passievol kinderen kan
enthousiasmeren over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten via c.hermanussen@biblioplus.nl
Heeft u een nieuw adres, ander e-mailadres of ander telefoonnummer ??? Graag wijzigen in het
Ouderportaal.
Belangrijke data
15-11-2017
Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. studiedag
17-11-2017
Groep 7/8 starten met “Mediamasters” ((duurt t/m 24 november)
27-11-2017
Oudergesprekken Sociaal Emotionele Ontwikkeling (U ontvangt een uitnodiging voor
de gesprekkenplanner via het ouderportaal)
28-11-2017
Oudergesprekken Sociaal Emotionele Ontwikkeling (U ontvangt een uitnodiging voor
de gesprekkenplanner via het ouderportaal)
29-11-2017
Sinterklaas op school/ surprises groep 5 t/m 8
06-12-2017
Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag
14-12-2017
Laatste werkdag voor zwangerschapsverlof juf Anne
22-12-2017
Kerstviering (meer info volgt). Deze dag continurooster; leerlingen van groep 5 t/m 8
krijgen om 14:00 uur vakantie.
Ingezonden

