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WELKOM ALLEMAAL!
De zomervakantie is weer voorbij. Maandag 24 augustus zijn we
weer gestart. Wat fijn om alle leerlingen weer te zien. Vrolijke
uitgeruste kinderen die duidelijk genoten hebben van de zon en van
de vrije dagen.
Ook de collega’s hebben een lekkere vakantie gehad, en de klassen
zijn weer opnieuw en fris ingericht. Ze hebben er zin in!
We zijn gestart met 20 nieuwe leerlingen. Voor deze nieuwe
leerlingen is het natuurlijk extra spannend om te beginnen. Deze
leerlingen en hun ouders en/of verzorgers heet ik welkom op
RAFAEL. Op donderdag 3 september is er een koffieochtend voor
nieuwe ouders. Ik hoop jullie allen te ontmoeten.
Ik wens iedereen een fijn jaar.
Pien van Gendt
Leerlingvolgsysteem
Dit schooljaar gaan we een start maken met een nieuw
leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze overstap hebben we gemaakt
omdat Parnassys meer mogelijkheid biedt om de ontwikkelingen
van onze leerlingen in kaart te brengen. Als u ook een kind heeft die
op een reguliere basisschool zit, zal Parnassys voor u al bekend zijn
omdat dit programma daar al jaren gebruikt wordt. In de zomer
vakantie hebben onze administratieve medewerkers hard gewerkt
om alle leerling gegevens zo goed mogelijk over te zetten. De
komende maanden staan in het teken van technische maar ook
inhoudelijke scholing voor onze leerkrachten. We verwachten de
eerste groepsplannen via dit systeem in januari te kunnen
gebruiken.
Voor u zal momenteel nog niet zoveel veranderen. Maar achter de
scherm werken we hard om de extra mogelijkheden ook voor u te
kunnen inzetten, bijvoorbeeld het ouderportaal. U krijgt van ons op
tijd een bericht als dit zo ver is.

Gezocht
Groep Hond zoekt lange leggings en jogging broeken. Het liefst
maat 140/146 of 152/158 zowel voor meiden als jongens.
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Groep Blauw is op zoek naar (moeilijke) puzzels van meer dan 100
stukjes. Puzzels van 1000 stukjes of meer zijn ook welkom! Twijfelt
u of ze compleet zijn? Dan kunnen wij dat ook controleren.
Zowel de puzzels als de leggings/joggingbroeken kunt u bij de
administratie inleveren.
Alvast bedankt!!!

Eerste schooldag
Groep WIT is met veel plezier begonnen aan het nieuwe schooljaar.
We vierden namelijk de verjaardagen van Kevin en Elza!
Kevin was in de laatste week van de vakantie jarig en Elza op de
eerste schooldag.
Elza komt van de onderbouw, ze koos twee vriendinnen om de
school mee rond te gaan. Tja.....dan moeten we af en toe maar
even gaan kijken of ze niet verdwalen zeiden wij. Maar zodra ze
Helma zagen aankomen, vertelden ze haar dat ze gewoon in de
groep kon blijven! "Wij weten heus wel hoe het moet"!
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De BSO voorbereidingen zijn gestart!
Op 1 oktober krijgt de Rafael een eigen BSO op de Lanslaan.
Vriendjes Kinderopvang en Amerpoort zijn bezig met de organisatie.
We hebben al 11 aanmeldingen! Leidsters Annemieke en Chiara
stellen zich alvast kort aan jullie voor. Jullie zullen hen vanaf
volgende maand regelmatig zien. Ook op de Attleeplantsoen, waar
zij kinderen ophalen en naar de BSO op de Lanslaan
begeleiden. Ouders die meer willen weten, kunnen bellen naar
Vriendjes op 030 2513379 of info@vriendjes.nl
Annemieke Boer: ‘Ik ben 31 jaar en werk al een aantal jaren met
veel enthousiasme binnen de zorg. De afgelopen 6 jaar was dat op

Annemieke

een naschoolse dagbehandeling in Gouda. Binnenkort verhuis ik
naar Utrecht, en mag ik op deze nieuwe BSO aan de slag. Ik kijk
hier erg naar uit en hoop dat de kinderen het naar hun zin krijgen.
We gaan er gezellige middagen van maken, tot gauw!’
Chiara Hamming: ‘Ik ben 25 jaar oud en vanaf 1 oktober werkzaam
op de BSO op de Rafael. Inmiddels werk ik bijna tien jaar met
kinderen met een verstandelijke beperking en ik kan mij geen
leukere doelgroep voorstellen! Naast mijn werk ben ik leiding op
Scouting, lees ik graag en probeer ik de Italiaanse taal en
kookkunst onder de knie te krijgen. Ik verheug me erop om samen
met de kinderen leuke middagen te beleven waarbij ieder kind
zichzelf mag zijn en zich spelenderwijs kan ontwikkelen."

Chiara
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