NIEUWSBRIEF 5
Jaargang 2
Januari 2016

BSO : Vriendjes
De maand december
Het thema van afgelopen maand was ‘Winter´. We hebben
aandacht besteedt aan de feestdagen en hierbij geknutseld en
gespeeld. De kinderen hebben een pieten muts gemaakt en hebben
een heus pieten-parcour gelopen! Later in de maand hebben we een
kerstboom gemaakt en bijbehorende versiering. Wat zag het er
gezellig uit in ons lokaal! In deze feestelijke maand hebben we ook
kunnen genieten van zelfgemaakte lekkernijen.. de pepernoten,
kaasstengels en worstenbroodjes waren heerlijk!
De maand januari
Het thema voor komende maand blijft ‘Winter’. We gaan knutselen
binnen het thema, gaan weer lekker bakken en gaan (ondanks het
gebrek aan sneeuw) zelf een sneeuwpop maken! Wie weet lukt het
wel om onszelf tot sneeuwpop te veranderen.. Benieuwd hoe dit zal
gaan? De foto’s zullen we op het ouderportaal zetten!
Nieuws over ons goede doel!
Zoals u allen weet zamelt Rafael dit schooljaar geld in voor het
goede doel: Kindertehuis Manasa Jyothi Koni in India. Wij dragen
een steentje bij aan het grote project van de Nederlandse Maartje
Brand om Kinderen met een beperking een beter leven te geven!
Daarom hielden we als bovenbouwlocatie een kerstmarkt, waar alle
kinderen en collega’s hard aan mee gewerkt hebben! Op
donderdagmiddag voor de kerstvakantie kwam u als ouders en
andere belangstellenden met velen onze kerstmarkt bezoeken, voor
de gezelligheid en ook om prachtige zelfgemaakte knutsels te
kopen! Sterren, engelen, koekjes, stalletjes, kerstkaarten,
vogeltjes…… er was van alles te koop! En u kocht, want deze
kerstmarkt heeft het prachtige bedrag van ruim € 605,00
opgebracht! Daar zijn we blij mee en trots op. Alle gulle gevers:
Hartelijk bedankt, mede namens de kinderen van Jyothi in Koni,
India.
En natuurlijk bevelen wij ons goede doel busje wekelijks bij u aan!
Elke dinsdag een kleinigheid mee, wordt tegen de zomer weer een
prachtig bedrag om aan dit project te geven!!
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Nieuwe groep: Grijs
Hallo, even voorstellen: Wij zijn groep grijs op de Lanslaan
Na de kerstvakantie zijn wij op maandag 4 januari gestart in groep
grijs. In groep grijs zitten: Levy, Wardi, Timo, Maud, Elza en
Tiffany. Meintje is 5 dagen de juf van groep grijs. Er zitten 6
kinderen in de klas. Ons klaslokaal is tussen de koffiekamer en de
keuken. We hebben deze week schilderijen gemaakt om de klas
gezellig te maken. Wij vinden het heel leuk in de klas. Deze week
zijn we voor het eerst gaan zwemmen en hebben we gym gehad
van Thomas. Het koken op woensdag vonden alle kinderen heel erg
leuk om te doen. Komen jullie een keertje naar onze klas kijken?
Groetjes van groep grijs

Leerlingzorgdagen
Deze maand zijn we gestart met de leerlingzorgdagen.
Op een leerlingzorgdag staat er één groep centraal. De leerlingen
van deze groep zijn dan de hele dag vrij.
Onderstaand ter herinnering de data van de leerlingzorgdagen voor
de groepen in januari :
donderdag 14 januari Eend en Geel
dinsdag 19 januari

Schaap

donderdag 21 januari Blauw
maandag 25 januari

Bruin
Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml).

NIEUWSBRIEF 5
Jaargang 2
Januari 2016

Gebarencursus

gebaren

Op dinsdag 19 januari 2016 geven de logopedistes weer
gebarencursus: Nederlands ondersteund met Gebaren: NmG.
Plaats: Rafael OB, Attleeplantsoen 39, Utrecht
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Voor wie: ouders, opa’s, oma’s, begeleiders, leerkrachten en
stagiaires
Als u zich nog niet heeft opgegeven kan dit nog steeds via de mail:
a.zoodsma@rafaelschool.nl
Dit geldt ook voor de laatste gebarencursus van dit schooljaar op
maandag 11 april 2016.
Wij hopen velen van welkom te heten op de Gebarencursus!
Nita Ruiters, logopediste, locatie Bovenbouw
Anke Zoodsma, logopediste, locatie Onderbouw

Gebaar van de maand:

winter
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Gezondheidsweetje van de maand
Wist je dat veel kinderen (en volwassenen) in Nederland een tekort
hebben aan vitamine D? Vitamine d krijg je vooral van de zon. Een
tekort aan vitamine d maakt een kind moe. Daarnaast kunnen de
botten onvoldoende opbouwen. Wil je weten of jouw kind extra
vitamine D nodig heeft? Test jouw kind: (http://www.vitamineinfo.nl/hoeveel-heb-ik-nodig/vitamine-d-test/) op de site van het
Vitamine Informatie Bureau.

Kristel Cremers
Jeugdarts

Gezocht
Er is grote vraag naar naar pc boxjes. Heb je ze ergens in de kast
staan en je gebruikt ze niet, breng ze dan naar Rafael. We zijn er
heel blij mee!
Ook zoeken we voor de onderbouw reservekleding voor jongens;
met name sokken kunnen we nog gebruiken. Wie helpt ons hieraan?

Nieuw rekeningnummer ouderbijdrage
Rafael heeft een nieuw bankrekeningnummer. Wilt u zo vriendelijk,
als u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, deze te storten op:
PCOU-Rafael
Utrecht
NL 37 RABO 0306955113
o.v.v. naam kind en groep

Nieuwe medewerkers bij Rafael
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Meintje Spijker
en ik ben de juf van groep Grijs. Net als de helft van de kinderen
van de groep ben ik nieuw op Rafael. Ik sta al 13 jaar voor de klas
en heb op drie verschillende soorten scholen gewerkt ( op een
reguliere school, een Speciaal Onderwijs school en op het Speciaal
basisonderwijs). In mijn vrije tijd kun je mij vinden op een
tennisbaan, op een surfplank, in een zeilboot, op een racefiets of op
het toneel. Ik heb heel veel zin om samen met de kinderen te gaan
spelen, werken en groeien!
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Ik ben Nicole Jongen en ik ben de nieuwe medewerkster op de
administratie. Ik ben 50 jaar en geboren in Maastricht, dat kun je
wel horen (wij zeggen ‘Mestreech’), maar gelukkig praat ik ook
Nederlands … met een zachte G.
Ik heb twee dochters, van 25 en 20 jaar, maar die wonen nu
zelfstandig en gaan hun eigen weg. Zes jaar geleden ben ik, met
mijn lieve man (een ‘Hollender’), naar Den Haag verhuisd en sinds
drie jaar wonen wij in Utrecht. De laatste jaren heb ik voor
buurthuizen in Den Haag gewerkt, maar nu werk ik dan voor de
Rafaelschool en mag ik weer (voor het eerst sinds jaren) elke dag
naar ‘sjaol’. Dat is weer een hele nieuwe ervaring. Een fijne
werkomgeving waar ik met plezier werk, in contact met collega’s,
kinderen en ouders.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met handwerken, lezen en
muziek maken. Verder vind ik het leuk om te werken met
computerprogramma’s en daar eventueel ook anderen mee te
helpen.
Wil je mij spreken of kan ik iets voor je doen, dan ben ik op
maandag, dinsdag en woensdag te vinden aan de Lanslaan en op
donderdag en vrijdag aan het Attleeplantsoen.

De Crea groepen op de bovenbouw zijn weer gestart
CREA
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Handtekening TLV
We hebben bijna van alle ouders de handtekening ontvangen voor
de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring. Indien u dat nog
niet gedaan heeft, wilt u zo vriendelijke zijn dit formulier zo snel
mogelijk aan uw kind mee te geven, dan kunnen we de TLV zsm
aanvragen.

Mantelburen
Beste ouders,
Zou je andere ouders willen leren kennen in de zelfde buurt die ook
zorgen voor kinderen met een beperking? Denk je dat het mogelijk
is dat ouders van kinderen met een beperking elkaar kunnen
ondersteunen en helpen?
Mijn naam is Sukying Wu en ik ben een initiatief gestart voor
mensen die een intensieve zorg dragen voor hun kind. Met dit
project breng ik ouders uit dezelfde buurt bij elkaar om te kijken of
er gemeenschappelijkheden zijn en om te onderzoeken hoe jullie
elkaar zouden kunnen helpen om de zorg leuker, lichter en
makkelijker te maken.
Omdat mantelburen een nieuw initiatief is, is het nuttig om vooraf
te onderzoeken of jullie wel een wijkbijeenkomst willen. En wat
jullie dan zouden willen in zo’n bijeenkomst. Met deze enquête hoop
ik een bijeenkomst voor jullie te kunnen organiseren wat aansluit op
jullie behoeftes. Zodra er voldoende respons is uit één buurt dan
kan Mantelburen beginnen met het organiseren van
wijkbijeenkomsten voor jullie. Door middel van onderstaande link
kunt u de enquête invullen. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan
kunt u altijd mailen naar info@mantelburen.nl
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Wilt u meer weten over Mantelburen, dan kunt u de website
bezoeken. www.mantelburen.nl
Met vriendelijke groet,
Sukying Wu,
Mantelburen

DATUM

WAT

BIJZONDERHEDEN

Donderdag

Leerling Zorgdag

Leerlingen groep Geel en

14 januari

groep Geel en Eend

groep Eend vrij

Dinsdag 19

Leerling Zorgdag

Leerlingen groep Schaap

januari

groep Schaap

vrij

Dinsdag 19

Gebarencursus

Om 19.30 op

januari

Attleeplantsoen

Donderdag

Leerling Zorgdag

21 januari

groep Blauw

Vrijdag 22

Rafaelshow

Leerlingen groep Blauw vrij

januari
Maandag 25

Leerling Zorgdag

januari

groep Bruin

Leerlingen groep Bruin vrij

Dinsdag 26

Leerling Zorgdag

januari

groep Kat

Donderdag

Leerling Zorgdag

Leerlingen groep Oranje en

28 januari

groep Oranje en

groep Kikker vrij

Leerlingen groep Kat vrij

Kikker
Vrijdag 30

Afsluiting blok 2

januari

Burgerschap

Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml).

