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Agenda 
 
Vakanties 
2016/2017 

 

Kerstvakantie 
26-12-2016 t/m  
06-01-2017 

Voorjaarsvakantie 

20-02 t/m 24-02-2017 
27-02 t/m 03-03-2017  
(studiedagen) 

Goede Vrijdag en 
Pasen 14 en 17-04-2017 

Meivakantie 

24 t/m 28-04-2017 
1 t/m 5-05-2017  
(studiedagen) 

Hemelvaart 25 en 26-05-2017 

2e Pinksterdag 05-06-2017 

Zomervakantie 24-07 t/m 01-09-2017 

  

Studiedagen  

Vrijdag 23-12-2016 
Maandag 30-01-2017 
Maandag en dinsdag 26 en 27-06-2017 
Vrijdag 21-07-2017 

 

Vreedzame School 
Eind vorig schooljaar zijn er acht kinderen uit 
(toen) groep 6 en 7 opgeleid om mediator te 
zijn in het kader van de Vreedzame School. 
Een mediator kan worden ingezet om een 
ruzie tussen twee andere kinderen op te los-
sen. Deze inmiddels groep 7- en 8-kinderen 
weten precies met welke woorden ze kin-
deren weer kunnen laten afkoelen en het met 
elkaar oplossen en goed maken. Wekelijks zijn 
er steeds twee mediatoren aan de beurt. Op 
het bord in de hal ziet u welke kinderen dit 
zijn.  
In het voorjaar zal in het kader van de Vreed-
zame Wijk, samen met de Bron en de Wester-

parkschool een Kinderwijkraad worden opge-
richt. In deze Kinderwijkraad komen natuurlijk 
ook kinderen van de Catamaran. Hiervoor 
zullen we onder de kinderen van de school 
verkiezingen houden. Hierover wordt u later 
dit jaar geïnformeerd.  

 
Afsluiting thema Opa en Oma 
Aanstaande vrijdag is de laatste dag dat we 
met de hele school met het thema Opa en 
Oma bezig zijn. De afgelopen weken heeft u in 
de bovenbouw onderzoek gezien naar de 
techniek tijdens de jeugd van de grootouders 
van de kinderen en in groep 3 en de onder-
bouw zijn grootouders geïnterviewd over hun 
jeugd.  
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Vrijdag zijn opa’s en oma’s uitgenodigd om op 
visite te komen in de onderbouw.  
 

Nieuws uit de Middenbouw 

Muziek  
Deze week zijn de muzieklessen voor de groe-
pen 3, 4, 5, 6 en 7 weer begonnen. Sandra 
Nieuwland van de muziekschool Amsterdam 
komt om de week les geven met behulp van 
de methode Zing zo. Vanaf groep 3 leren de 
kinderen o.a. ritmes en noten lezen. Daarbij 
worden bijvoorbeeld emmers gebruikt als 
trommels en wordt het bewegen niet ge-
schuwd. Zie hieronder een impressie uit groep 
5. 

                      

                                                
 

Bibliotheek 
Goed nieuws! Dankzij de inzet van een aantal 
ouders en Jolanda Kleen, van wie de kinderen 
al van school zijn, is de bieb afgelopen woens-
dag open gegaan en konden de groepen 4 t/m 
8 weer boeken lenen. Er liggen nog veel nieu-
we boeken om ingewerkt te worden en dan 

hebben de kinderen nog meer keus! Op vrij-
dag zouden we nog wat ondersteuning kun-
nen gebruiken. De meeste ouders helpen 1x 
per 2 weken dus als u tijd hebt bent u van 
harte welkom. Dank aan de ouders die ons 
helpen! 

                   
  
Nieuws uit groep 3 
Deze week hebben we in groep 3 de letters k 
en ij geleerd. We hebben boodschappenlijstjes 
gemaakt voor soep. Hieronder een aantal 
mooie lijstjes! 

  

                                         
 
 
 

Nieuws uit de Onderbouw 
 
Heksenpad  
Vrijdag 28 oktober is klas 1/2b naar het Woes-
te Westen geweest. Zij hebben daar het hek-
senpad gevolgd om een echte heks te kunnen 
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worden. Onderweg waren er opdrachten voor 
de kinderen, waarbij ze spelenderwijs de na-
tuur konden ontdekken en onderzoeken. Alle 
zintuigen kwamen aan bod. Van vliegen op 
een bezem, balanceren als een kat tot 
een toverstaf maken. En je raadt het al.... Wij 
hebben nu echte heksen in de klas! 
 Juf Daniëlle en juf Priscilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas op voor de rat! 
Het was na schooltijd. Ik zag nog net een klein 
staartje wegschieten onder de knutselkast. 
Iiiiieeeeek, was het een muis, of een rat?! De 
volgende ochtend kwam Jikke de klas binnen 
met een tas vol nootjes, kastanjes en eikeltjes 
voor de herfsttafel. Superleuk, maar… kun je 
de herfsttafel vol leggen met al die etenswa-
ren als er muizen (of misschien zelfs ratten) in 
huis zijn??? Ik heb de kinderen dat probleem 
toch maar voorgelegd. En dat was het begin 
van een onderzoek dat nu nog naklinkt in de 
Rombout. 
Allereerst hebben we geïnventariseerd wat de 
kinderen zich afvragen over muizen en ratten. 
Dat varieerde van: wat eten muizen in de och-
tend, hoe kunnen ze gaatjes maken in de 
muur, hoe groot zijn muizen en ratten, kunnen 
ze klimmen en waarom zijn mensen eigenlijk 
bang voor muizen? Elk kind kreeg de eigen 

vraag op een papiertje mee naar huis met de 
opdracht om een antwoord te zoeken. Ouders 
mochten helpen en dat hebben ze gedaan! 
Uiteindelijk hadden we antwoord op alle vra-
gen. Zo heet de angst voor muizen ‘een fobie’. 
Het is niet echt, maar het zit tussen je oren, 
leerde Alek van zijn opa en wij van hem. En 
muizen zijn 3 tot 10 cm lang, terwijl ratten wel 
30 cm kunnen worden. Tijne en Ilvy hebben 
het getekend. Juno maakte er een mooie pos-
ter over en schreef de woordjes in de pas ge-
leerde schrijfletters. Sam bewees met foto’s 
dat muizen heel goede klimmers zijn. En na-
tuurlijk zijn er heel veel muizen geknutseld, 
getekend en geschilderd.  
Hoogtepunt van deze spontane ‘week van de 
muis’ was het bezoek van twee echte, tamme 
ratjes. Juf Stephanie mocht ze meenemen van 
de plaatselijke dierenwinkel. Tim en Pim von-
den het best spannend in de klas, maar de 
kinderen waren heel lief. Ze hebben de ratjes 
allemaal even vastgehouden en geaaid. Zo 
schattig, die ratjes! 
Juf Marlie, groep 2-3 
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