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Leerlingzorgdagen
Volgende maand starten de leerlingzorgdagen.
Op een leerlingzorgdag staat er één groep centraal. De
groepsleiding en de intern begeleider evalueren samen het
afgelopen half jaar. Er wordt gekeken naar de groep en de leerling.
Welke resultaten zijn er behaald, wat gaat goed en wat behoeft
aandacht. Indien nodig schuiven ook de andere disciplines aan. De
leerlingen van deze groep zijn dan de hele dag vrij.
Onderstaand ter herinnering de data van de leerlingzorgdagen voor
de groepen:
dinsdag 5 januari

Muis

donderdag 5 januari

Rood

donderdag 14 januari Eend en Geel
dinsdag 19 januari

Schaap

donderdag 21 januari Blauw
maandag 25 januari

Bruin

dinsdag 26 januari

Kat

donderdag 28 januari Kikker en Oranje
maandag 1 februari

Lila

dinsdag 2 februari

Kip

donderdag 4 februari

Paars

dinsdag 9 februari

Konijn

donderdag 11 februari Hond en Wit
donderdag 18 februari Paard en Groen

Nieuws uit de MR
Mijn naam is Diana Roelands - Spiekerman van Weezelenburg en
sinds 2014 ben ik werkzaam op de onderbouw van Rafael. Aan het
begin van dit schooljaar ontstond er een nieuwe vacature binnen de
MR voor de personeelsgeleding. Ik zag hierin meteen een uitdaging
voor mezelf. Ik vind het belangrijk dat de ideeën die wij als
personeel hebben ook gehoord worden. Daarnaast hou ik ervan
oplossingsgericht met elkaar naar zaken te kijken. De MR lijkt mij
daar de juiste plek voor. Vol enthousiasme en met veel energie
hoop ik een positieve invloed te hebben en mijn steentje bij te
kunnen dragen aan een nog betere schoolorganisatie.
Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen
die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of
beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie
van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel
mogelijk kunnen meepraten. Daarom is er op Rafael een
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medezeggenschapsraad. De MR geeft adviezen en neemt besluiten
over onderwerpen die met het beleid van de school te maken
hebben. Op dit moment zijn er 6 leden binnen de MR, 3 vanuit de
personeelsgeleding en 3 vanuit de oudergeleding. Elk lid neemt voor
vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een
termijn verkiesbaar stellen. De eerste termijn van twee MR leden is
bijna verstreken, daardoor stellen
-

Pauline Nowacki, leerkracht groep Bruin vanuit de
personeelsgeleding en

-

Judith Vermeulen, moeder van Timo uit groep Bruin, vanuit
de oudergeleding

zich herkiesbaar voor een tweede termijn in de MR van Rafael.
Indien u zichzelf verkiesbaar wilt stellen voor de MR kunt u dit doen
via mr@rafaelschool.nl Uw aanmelding dient uiterlijk 18 december
bij ons binnen te zijn.

Gezondheidsweetje van de maand
Wist je dat er in een pakje ongezoete vruchtensap óók 4
suikerklontjes zitten? Water of thee zonder suiker is een gezonde
keuze.
Nieuwsgierig geworden naar hoeveel suiker er in welke drankje zit?
Of naar andere informatie over gezond drinken? Klik dan op deze
link: http://www.jeugdengezinutrecht.nl/showfile.asp?fil_id=4811.

Kristel Cremers
Jeugdarts

Gezocht
We zoeken voor de onderbouw reservekleding voor jongens;
sokken, onderbroeken en lange broeken. Wie helpt ons hieraan?

Nieuw rekeningnummer ouderbijdrage
Rafael heeft met ingang van vandaag een nieuw
bankrekeningnummer. Wilt u zo vriendelijk, als u de ouderbijdrage
nog niet heeft betaald, deze te storten op:
Rafael
Utrecht
NL 37 RABO 0306955113
o.v.v. naam kind en groep
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Groep Groen naar Ballorig
Afgelopen donderdag mochten wij, groep Groen, met enkele
leerlingen van vorig jaar, een dag gratis naar Ballorig in Utrecht.
Een splinternieuwe Ballorig met geweldige speeltoestellen. Iedereen
was direct enthousiast al voor binnenkomst. We mochten gewoon

Gebaar van de
maand December:
Kerstboom

gratis naar binnen. Wat een plezier hebben ze gehad en er zijn
grenzen verlegd met klimmen op hoogte, kruip-door-sluip-door en
dan ook nog de uitgang vinden.
De kinderen hebben samengewerkt, ouders hebben flink geholpen
en het was een dag om nooit te vergeten. Dank aan de ouders voor
alle hulp. Cagla en Zahra die op hun vrije dag gewoon meegingen
en de kinderen die zich zo voorbeeldig hebben gedragen.
Het is zeker voor herhaling vatbaar.

kerstboom

Handtekening TLV
Helaas hebben we nog niet van alle ouders de handtekening
ontvangen voor de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring.
Wilt u zo vriendelijke zijn dit formulier zo snel mogelijk aan uw kind
mee te geven, dan kunnen we de TLV nog voor de Kerstvakantie
aanvragen.

Buiten spelen
We hebben op school een speciale map met spelideeën voor het
buiten spelen. Elke groep zet een activiteit klaar voor een periode
van twee weken. In de deze periode kunnen we spelen met de
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“stoomboot” van sinterklaas. Er zijn zakken, pietenmutsen en
pakjes. De pakjes en pietjes kunnen naar beneden glijden.
Het ziet er mooi uit en de kinderen hebben veel plezier.

Vrijdag 5 december

WAT

BIJZONDERHEDEN

Sinterklaasviering

Leerlingen vrij vanaf
12.15 uur

Donderdag 17

Kerstviering met

december

ouders

Vrijdag 18

Kerstvakantie

december t/m 4

Beide locaties

Leerlingen vanaf
12.15 uur vrij

januari 2016
Maandag 4 januari

1e schooldag

Dinsdag 5 januari

Nieuwsbrief

Groep Kikker
In groep Kikker genieten we van sinterklaas. Verkleden, de schoen
zetten en liedjes zingen. In de huishoek kunnen we verkleden en
cadeautjes uitdelen. De schoenen staan bij de “open” haard,
we hebben een cadeautje in de schoen gekregen. Bij het kiezen van
de snack op woensdag kunnen we kiezen voor rozijnen, pepernoten
of schuimpjes.
We wensen iedereen een fijne sinterklaastijd!

Vriendjes
December
December is een spannende maand waarin de dagen soms anders
zijn dan kinderen gewend zijn. Wij zullen ervoor zorgen dat de
structuur van de dag op Vriendjes hetzelfde blijft, natuurlijk zullen
wij wel aandacht besteden aan de feesten die eraan komen. Het
thema voor komende maand is ‘Winter’. We gaan onder andere zelf
kerstboomversiering maken, knutselen in het thema en wie weet..
misschien kunnen we zelfs een sneeuwpop maken!
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Oproep voor BSO ouders:
Omdat wij altijd bereid zijn met ouders mee te denken, en graag
horen welke behoeften en wensen er leven, zoeken wij betrokken
ouders voor onze Oudercommissie. Deze ouders hebben dan ook
een stukje adviesrecht. We vergaderen vier keer per jaar. Het kost
dus niet enorm veel tijd. Wil je je opgeven? Laat het ons dan horen
alsjeblieft!

Afscheid
Vanaf 1 januari 2016 zal ik niet meer op Rafael werkzaam zijn. Ik
ga mijn geluk beproeven in een andere provincie van Nederland,
wat helaas niet ‘om de hoek’ is. Ik heb met ontzettend veel plezier
op Rafael gewerkt, op zowel de onder- als de bovenbouw. Ik zal
mijn collega’s missen maar ook de leuke contacten met de ouders
van leerlingen. Wat ik het meest zal missen en wat mijn baan zo
leuk heeft gemaakt, zijn de leerlingen! De puurheid, het
vertrouwen, het lachen, de gesprekjes en de knuffels hebben ervoor
gezorgd dat voor mij iedere dag dat ik ‘moest’ werken een feestje
werd! Het gaat iedereen goed en wellicht tot ziens.
Inge
Administratie

Nieuwbouw
Het programma van eisen voor de nieuwbouw is nagenoeg af. Dit
betekent dat er in een plan is beschreven waar de nieuwe school
aan moet voldoen, welke ruimtes, hoe groot en hoe deze ruimtes er
uit moeten komen te zien.
Dit programma van eisen gaat via het bestuur naar de architect.
Op grond van deze informatie gaat de architect dan voor ons een
mooie nieuwe school tekenen!!
Nieuwe groep
Groep Grijs

In januari starten we een nieuwe middenbouwgroep. Groep Grijs
komt op de Lanslaan. We hebben een aantal nieuwe aanmeldingen
en samen met een enkele leerlingen uit andere groepen vormen zij
een nieuwe (kleine) groep. Op dit moment is er een vacature voor
groepsleerkracht.
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Groep Kip
Tijdens de lessen van Burgerschap zijn we begonnen met het
oplossen van ‘ruzies’.
We deden allemaal net alsof we boos waren (zie foto’s)
Daarna oefenden we met het zeggen van ‘stop hou op!’
De kinderen weten al heel goed wat ze moeten doen, super knap!

Hieronder vindt u nog informatie over de Zwem4daagse in zwembad
Fletiomare
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