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Infobulletin 1, schooljaar 2018-2019

Regels Catharinaschool

De Catharinaschool is de plek waar we
leven en leren in een veilige sfeer,
iedereen mag zich hier thuis voelen!

Wij horen bij elkaar
Wij hebben oor, hart en oog
voor elkaar
Wij respecteren dat anders
zijn mag
Wij zorgen voor elkaar
Wij zorgen voor onze omgeving

Welkom
Wij verwelkomen Floris Smits, Gijs Vogelzangs, Laura Bisselink, Jet van Zwieten, Kyell Michiels en
Elina Wijers. Wat gezellig dat jullie er zijn!
Heel veel (leer)plezier gewenst bij ons op de Catharinaschool.
Enkele afspraken
Surveilleren
’s Morgens zijn de kinderen welkom op de speelplaat vanaf 8:15 uur en na de middagpauze vanaf
13:00 uur. Vanaf deze tijdstippen zal er toezicht worden gehouden door onze leerkrachten. Gelieve
uw kind(eren) niet eerder naar school te laten komen. Wij hanteren een inlooptijd van 5 minuten zodat
we op tijd kunnen starten met onze lessen. De inlooptijd ’s morgens is om 8:25 uur (start 8:30 uur) en
’s middags is dit 13:10 uur (start 13:15 uur).
Kinderen met de auto naar school brengen
De kinderen die met de auto naar school worden gebracht, worden op de
parkeerplaats voor ’t Luukske afgezet en hier worden ze ook weer opgehaald.
We willen zodoende voorkomen dat er auto’s langs “Op de Stalberg” bij de
school geparkeerd worden. De situatie voor de fietsende jeugd is dan veel
veiliger. We doen een dringend beroep op alle ouders/verzorgers om mee te
werken aan een veilige schoolomgeving.
Met de fiets naar school
Wij vragen u om kinderen die binnen een straal van 200 meter van de school
wonen niet met de fiets naar school te laten gaan. We raden de kinderen aan
om de fiets af te sluiten. De kinderen plaatsen de fietsen in de daarvoor
bestemde vakken.
Luizencontrole
De woensdag na iedere vakantie wordt uw kind gecontroleerd op luizen. Zorgt
u ervoor dat uw kind schoon, gewassen haar heeft? Graag ook geen gel/haarlak in de haren.
Verjaardag leerlingen
Er wordt door de groepsleerkrachten op feestelijke wijze aandacht besteed aan de verjaardagen van
al onze leerlingen. Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 1/2 zijn welkom om het
verjaardagsfeest van hun zoon/dochter bij te wonen op school. De leerkracht zal dag en tijdstip met u
afstemmen. School verzorgt de traktatie; in de klas is een trommeltje aanwezig zodat de jarige zelf
rond kan gaan in de groep om te trakteren op een kleinigheidje. De verjaardag van de leerkrachten
wordt gevierd tijdens de schoolfeestdag.
Bibliotheek op School (B.O.S)
In de hal vindt u onze bibliotheek voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Iedere donderdag is hij, dankzij onze vrijwilligers, geopend van 15:15 tot 15:45 uur (m.u.v. vakanties).
Kinderen mogen 4 boeken per bezoek meenemen. Op school wordt ook gebruik gemaakt van de
bibliotheek. Klassen gaan om beurten hun boeken ruilen in de bieb.
Anti-pestcomité
Hallo,
Net als in de afgelopen jaren is er een antipestcomité.
Dit jaar bestaat dat weer uit twee kinderen van groep acht en
twee van groep zeven, 1 jongen en 3 meiden.
We heten Daan, Kaylin, Benthe, Sharon.
Waar zijn wij voor??
Als er ruzie is komen wij bij elkaar en proberen wij het op te
lossen.
Als het niet lukt halen we de meester/juf erbij.

Voetbal
Sinds een aantal weken is het voetbalveld klaar. Wat hebben de kinderen hier naar uit gekeken! Er
wordt veel gebruik gemaakt van het veld, ook na schooltijd.
De kinderen van het Anti-pestcomité hebben in overleg met de leerkrachten zelf de regels voor het
voetballen opgesteld. Zij zijn deze regels in iedere groep toe gaan lichten. Wij willen ouders vragen om
zelf te zorgen voor kleding en schoenen die vies mogen worden. Als er plassen op het veld liggen
kan er niet worden gevoetbald, dit wordt bepaald door de leerkrachten.

Regels:
 Stop is gelijk stop.
 Er wordt elke ronde een scheidsrechter uitgekozen worden, dit is iemand van
de kinderen.
 Zelf eerlijke teams maken.
 Potje afmaken, als je dat niet doet dan mag je de volgende dag dat jouw team
aan de beurt is niet meedoen.
 We gaan voorzichtig om met de materialen.
 De kinderen die voetballen staan op het veld, alle andere kinderen spelen op
het plein.

Indeling
De kleuters mogen tijdens het buitenspelen voetballen.
Maandag
Groep 4/5/6
Dinsdag
Groep 6/7/8
Woensdag
Groep 3/4/5
Donderdag
Groep 7/8
Vrijdag
Iedereen samen groep 3 t/m 8

Er mag worden gevoetbald in het speelkwartier en tijdens het overblijven.
Ouderbijdrage (zie ook onze schoolgids)
De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 35,00 voor groep 1 t/m 8 (m.u.v. leerlingen die later dit
schooljaar instromen) en wordt jaarlijks vastgesteld na overleg met de MR.
Uit deze bijdrage worden allerlei activiteiten betaald, die niet uit de normale exploitatie van de school
betaald kunnen worden.
Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om alle extra kosten die in de schoolloopbaan van een
kind voorkomen bij elkaar op te tellen en te delen door 8 leerjaren.
Op die manier komen we tot een gemiddelde van € 35,00 per jaar.
Voor de instromende leerlingen geldt een basisbedrag van € 25,00 aangevuld met € 2,00 voor elk
maand dat het kind onderwijs zal volgen.
Van deze bijdrage worden betaald:
o Diverse festiviteiten (Kerst, St.Nicolaas, Carnaval, Schoolfeestdag)
o Musical
o Schoolreis
o Theaterbezoek
o Groepsfoto (1x per twee jaar)
U kunt de bijdrage, bij voorkeur vóór 1 december 2018, storten op rekeningnummer
NL53 RABO 0157 3090 45 t.n.v. Activiteiten Catharinaschool,
onder vermelding van de naam (voornaam en achternaam) van uw kind en de groep.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 (herhaling)

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 24 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

Vragen groep 1/2
Wij willen ouders/verzorgers vragen om kosteloos materiaal in te zamelen om te knutselen met de
kinderen, denk aan doosjes en wc-rollen. Wie spaart er met ons mee? Dit mag worden afgegeven bij
de groepsleerkrachten.
Tevens zijn we op zoek naar reservekleding (jongens en meiden) voor de kinderen (bv ondergoed,
truien, shirts en broeken) in het geval van ongelukjes m.b.t. toiletgebruik. Alvast bedankt!
Belangrijke data
5-12-2018
Sinterklaasviering Catharinaschool (meer informatie volgt)
6-12-2018
Groep 1 t/m 8 studieochtend, alle kinderen worden om 13:15 uur verwacht
21-12-2018
Kerstviering Catharinaschool (meer informatie volgt)
24-12-2018
Kerstvakantie t/m vrijdag 4 januari 2019
09-01-2019
Luizencontrole

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

Ingezonden

