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Infobulletin 7, schooljaar 2017-2018
Welkom
Wij verwelkomen Kyra Schoevers, Jessica Rokven en Tijn Gardeniers bij ons op school. Wat gezellig
dat jullie er zijn! Heel veel (leer)plezier gewenst bij ons op de Catharinaschool.

Groep 8
Nog een paar dagen voordat de zomervakantie
begint. Vrijdag zullen wij afscheid nemen van groep
8 maar niet voordat we hebben kunnen genieten van
de musical “Alles overboord!” die zij samen met
groep 7 voor ons zullen opvoeren. Wij wensen
Lobke, Lotte, Kim, Jessie, Bas, Nina, Liz en Joy heel
veel succes in het Voortgezet Onderwijs! We zien
jullie graag een keertje terug.

Uitslag IEP eindtoets
Groep 8 heeft een mooi resultaat behaald op de IEP Eindtoets. Deze toets nemen we, op alle scholen
van stichting Lijn83, sinds twee jaar af i.p.v. de Cito Eindtoets. De kinderen hebben
gemiddeld 84,1 gescoord. Het landelijk gemiddelde lag op 81. Hiermee scoren we
ruim boven de ondergrens van de Inspectie van het Onderwijs. Super gedaan
jongen en meiden!
Geslaagd!
Meester Jesse is afgelopen juni geslaagd voor de tweejarige opleiding
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Van harte gefeliciteerd Jesse!
Juffrouw Ellen
Juffrouw Ellen zal komend schooljaar re-integreren op een van de scholen van Lijn
83. Helaas is nog niet bekend op welke school dit zal zijn. Zodra dit bekend is
zullen wij u dat laten weten. Wij wensen juf Ellen een voorspoedig herstel!
Even voorstellen
Hoi allemaal,
Ik ben Monique Arts-Laaracker, ik word de nieuwe juf voor groep 1-2-3. Ik
ben woonachtig in Nieuw-Bergen, samen met mijn man Roy en mijn
kinderen Bart (7 jaar) en Floor (4 jaar). Ik heb 17 ½ jaar in Venray gewerkt
op Sterrenschool De Klimboom. Ik wilde graag eens iets anders, vandaar
de overstap naar de Catharinaschool.
In mijn vrije tijd laat ik mij graag zien op het volleybalveld van het
Sambeekse Avance. Daar train ik één keer per week en speel ik
competitie op de zaterdagen. Ook speel ik saxofoon bij de joekskapel in
Bergen. Verder ben ik graag bezig met vrijwilligerswerk (zoals bij het Oranje Comité). Wanneer ik
eens een keer thuis ben, ben ik graag creatief bezig met stof, papier, vinyl en foto’s. Daar zou ik hele
dagen mee kunnen vullen.

Ik zie er erg naar uit om na de vakantie te gaan starten. Ik vind het altijd weer een wonderbaarlijk
verschijnsel dat kinderen van groep 3 met kerst kunnen lezen. Ook vind ik het prachtig om kleuters via
spel te laten leren en ontdekken.
Ik wens jullie allemaal een hele mooie vakantie toe. Tot in augustus!
Groetjes juf Monique
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mijzelf even aan jullie voorstellen. Ik ben Ilona Braam-Birsak,
39 jaar oud. Ik woon in Nieuw Bergen samen met mijn man Martijn en onze twee
jongens Stijn (5 jaar) en Niels (3 jaar).
In 2002 ben ik afgestudeerd en meteen gaan werken in Middelaar. Na 15 jaar
gewerkt te hebben in Middelaar, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Afgelopen
schooljaar heb ik 1 dag gewerkt in Siebengewald in groep 1/2. Daarnaast heb ik 1
dag gewerkt in de vervangerspool om ervaring en kennis op te doen op andere
scholen. Heel onverwacht werd ik gevraagd om het schooljaar 2018-2019 te
komen werken in Wellerlooi. Na een fijn gesprek, heb ik hier volmondig ja tegen
gezegd. Ik heb zin om het aankomende schooljaar met u, de kinderen en het team
er een fijn jaar van te gaan maken. Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie!
Groetjes juf Ilona

Tevredenheidsenquêtes
Onlangs heeft u kunnen lezen dat de leerlingen uit groep 6,7 en 8,
onze school een 8,3 gemiddeld hebben gegeven op de vraag hoe
tevreden zij zijn over de Catharinaschool. Van ouders hebben we
gemiddeld een 7,6 gekregen. Wij zijn trots op dit resultaat. Iedereen
bedankt voor het invullen van de enquête.
Verdeling werkdagen leerkrachten
Groep
maandag
dinsdag
1-2*
Juf Mirna
Juf Mirna
ochtend
1-2*
Juf Mirna
Juf Mirna
middag
Juf Monique
Arts
2*-3
Juf Monique
Juf Monique
ochtend
Arts
Arts
2*-3
Juf Mirna
Juf Mirna
middag
Juf Monique
Arts
4**-5-6
Juf Ilona
Juf Anne
ochtend
4-5-6
Juf Ilona
Juf Anne
middag
7-8
Meester Jesse
Meester Jesse
ochtend
7-8
Meester Jesse
Meester Jesse
middag
Interne
Juf Corina
Begeleiding

woensdag
Juf Mirna

donderdag
Juf Mirna

vrijdag
Juf Monique
Arts

Juf Mirna

Juf Monique
Arts

Juf Monique
Arts
Juf Mirna

Juf Corina***
(enkel groep 3)

Juf Anne

Juf Anne

Juf Ilona

Juf Anne
Meester Jesse

Juf Ilona (groep
4 vrij)
Meester Jesse

Meester Jesse

Meester Jesse

Meester Jesse

*Vanwege de grote groep kinderen in groep 1/2 is ervoor gekozen om juf Monique A. naast groep 3 ook
geregeld met groep 2 te laten werken. Juffrouw Mirna kan zich dan richten op groep 1 en de instromers.
** Groep 4 wordt iedere dag uit de groep gehaald voor de rekenles. Groep 3 en 4 krijgen tegelijkertijd
rekeninstructie van juf Monique A. of juf Corina.

***Juf Corina geeft groep 3 instructie tot het speelkwartier en zal daarna ondersteunen in de midden- en
bovenbouw.

Speelkwartier
Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs zo te organiseren dat we in alle groepen tegelijkertijd
reken- en taalonderwijs kunnen geven om kinderen gemakkelijker aan te kunnen laten sluiten bij
instructies op een hoger of lager niveau. Om alles rond te kunnen krijgen hebben we het speelkwartier
15 minuten later in moeten roosteren; de kinderen hebben pauze van 10:30 uur tot 10:45 uur. De
kinderen mogen een pauzehap meenemen om tijdens het speelkwartier op te eten, liefst een
boterham, fruit of groenten. Koeken/repen met chocolade liever niet. Kinderen die dat prettig vinden
kunnen een beker of flesje water meenemen.
Klassenouders/ hulp gevraagd
Naar aanleiding van de laatste schoolraadvergadering hebben wij besloten om te stoppen met het
werken met klassenouders. Vóór de komst van het ouderportaal was het heel erg fijn dat de
leerkrachten hulpvragen konden uitzetten via de klassenouders (denk aan o.a. het regelen van
vervoer, het begeleiden tijdens feesten/activiteiten). Door de komst van het portaal zijn onze
hulpvragen echter direct uit te zetten naar de betreffende groep(en) zonder hulp van een
tussenpersoon. De reacties van ouders/verzorgers komen direct bij de leerkracht uit. Dit werkt
effectiever. Klassenouders hadden vaak dubbel werk. Wij zijn de klassenouders van de afgelopen
jaren dankbaar voor hun inzet!
Wij vinden de hulp van ouders erg waardevol en zouden dit daarom graag op een andere manier
willen vormgeven. Wij hebben genoten van de manier waarop afgelopen schooljaar een groep ouders
de koningsspelen hebben georganiseerd voor de onderbouw. Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers
die het leuk zouden vinden om samen met een leerkracht een viering vorm te geven, denk aan b.v.
het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval enz. U mag ook in tweetallen aansluiten. Mocht u interesse
hebben dan horen wij dat graag: m.vandenhurk@bsccatharina.nl
Vakantierooster schooljaar 2018-2019

1e schooldag
kermis: studiedag 1 t/m 8
Herfstvakantie
St. Nicolaas (studieochtend 1 t/m 8)
Kerstvakantie
Carnaval
Studiedag groep 1 t/m 4
Studiedag groep 1 t/m 4
Goede Vrijdag (studiedag 1 t/m 8)
Meivakantie (incl. koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag groep 1 t/m 4
Studiedag groep 1 t/m 4
laatste schooldag vrij om 12:00 uur
Zomervakantie

Van
maandag 20 augustus
2018
maandag 17 september
2018
maandag 15 oktober 2018
donderdag 6 december
2018
maandag 24 december
2018
maandag 4 maart 2019
woensdag 20 februari
2019
woensdag 27 februari
2019
vrijdag 19 april 2019
maandag 22 april 2019
donderdag 30 mei 2019
maandag 10 juni 2019
woensdag 19 juni 2019
woensdag 26 juni 2019
vrijdag 5 juli 2019
maandag 8 juli 2019

Tot

vrijdag 19 oktober
2018

vrijdag 4 januari 2019
vrijdag 8 maart 2019

vrijdag 3 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019

vrijdag 16 augustus
2019

Gymnastiek schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar gaan we gymmen op de dinsdag- en donderdagmiddag. Zie onderstaand schema.
Groep 3 gymt vanaf de aanvang van het schooljaar 1 keer per week, op dinsdag, met groep 4 en 5 in
de grote gymzaal. Meester Jesse verzorgt op dinsdagmiddag beide gymlessen. Juffrouw Anne neemt
de handenarbeidslessen in de groepen 4/5/6 en 7/8 die middag voor haar rekening. Op donderdag
verzorgt de groepsleerkracht de gymles.
Tijdens het gymmen dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen met witte zolen. Er wordt niet
gedoucht na de les. Kinderen van de bovenbouw mogen een deodorantroller meenemen voor na de
les (geen spuitbussen a.u.b.)
Dinsdag
13.15u-14.15u
14.15u-15.15u

Gym (toestellen)
groep 3-4-5
groep 6-7-8

Donderdag
13.15u-14.15u
14.20u-15.15u

Gym (spel)
groep 7-8
groep 4-5-6

Kwink
Na een periode van uitproberen hebben wij besloten om
vanaf komend schooljaar te gaan werken met de methode
Kwink: https://www.kwinkopschool.nl/ Kwink is een online
methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief
burgerschap en mediawijsheid.
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet.
Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied
van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste
scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n
methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink
leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele
vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen
zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. Komend schooljaar zullen wij u verder
informeren over onze werkwijze.

Bedankt!!
Wij willen graag alle ouders/verzorgers bedanken voor de hulp en
ondersteuning afgelopen schooljaar!! Het geeft ons een prettig gevoel dat u
zo betrokken bent. Ook in het nieuwe schooljaar hopen wij weer een beroep
op u te mogen doen om er samen een fijn jaar voor de kinderen van te
kunnen maken!

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

