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Carnaval
Op vrijdag 5 FEBRUARI vieren we CARNAVAL op Rafael.
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw is er een heel leuk
programma. Kinderen mogen weer verkleed naar school komen. Er is
vorige week een brief meegegeven waarin meer details over de
carnavalsviering staat. We hebben er allemaal zin in! ALAAF

Portfolio
Wij missen nog veel portfolio’s van leerlingen.
Deze witte map is voor de zomervakantie mee naar huis gegaan.
Een portfolio ziet er zo uit:

















Natuurlijk wel met een foto van uw eigen kind.
Wilt u uw kasten nazoeken of u hem nog hebt staan. En als u hem
vindt, wilt u deze met uw kind mee naar school geven.
We hebben de map nodig zodat uw kind kan laten zien wat hij of zij
het schooljaar gedaan en geleerd heeft.

Verjaardagen februari
1

Soumaya (Schaap)

4

Thomas (Rood)

8
10
10

Angel (Blauw)
Jelle (Blauw)
Jamila (Oranje)

11

Quinten (Hond)

12

Shivam (Eend)

16
16
17
21
23

Claudi (Paars)
Jenneke (Adjunct-directeur)
Lieke (Kat)
Allae (Hond)
Aysegül (Kat)

23

Cemile (Kip)

23

Yannick (Bruin)

25

Peter (Bruin)

27

Ayah (Lila)

27

Maxx (Groen)

28
28

Kim (Blauw)
Joëlle (Rood)
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Nieuwe medewerker Rafael
Hoi! Ik ben Myrthe Kok en ik ben vanaf 1 februari de nieuwe lerares
bewegingsonderwijs op Rafael. Ik ben 22 jaar en werk nu ongeveer
2 jaar als lerares binnen het speciaal onderwijs. Naast het lesgeven
ben ik zelf fanatiek voetbalster. Ik speel zelf in het damesteam van
SC ’t gooi en train hier ook een meidenteam. Ik kijk er erg naar uit
om samen met de leerlingen er leuke en leerzame lessen van te
maken!

Een ingezonden stuk over de voorstelling van Burgerschap
blok 1, wat we met u willen delen.

Burgerschap Blok 1
Bij de voorstelling van burgerschap kregen we een warm onthaal. We

Blok 1

werden opgewacht door drie kinderen met ieder een eigen taak. We
kregen het programma van de voorstelling, vervolgens werden netjes
onze jassen aangenomen en werden we verder verwezen naar de
koffie. Hier werden we ook weer netjes geholpen door twee kinderen
van de Rafael. We kregen een lekker kopje koffie en een zelf
gebakken koekje. Onder het genot van de koffie en het koekje
opende Pien de voorstelling burgerschap. Pien vertelt wat
burgerschap is en dat ze doormiddel van twee handpoppen aap en

Wij horen bij elkaar

tijger en een wereldbol de stof eigen maken. Het thema is
“we horen bij elkaar” en iedere klas mag laten zien wat ze geleerd
hebben. Er worden toneelstukjes opgevoerd, muziek gemaakt en
spelletjes gedaan. Ieder kind en klas op zijn of haar eigen manier.
Leuk om te zien dat ze er echt van genieten en dat het leuk is om op
deze manier te leren. Ik heb er erg van genoten en ben volgende
keer zeker weer van de partij.
Wesley van Wijk (vader van Tatum)

Leerlingzorgdagen
De leerlingen van deze groep zijn dan de hele dag vrij.
Onderstaand ter herinnering de data van de leerlingzorgdagen voor
de groepen:
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
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Afsluiter Blok 2
De afgelopen periode hebben we met het vak burgerschap gewerkt
aan het blok “wij lossen ruzie zelf op”. Hierbij hebben we leren stop

Gebaar van de
maand Februari:
Voorlezen

zeggen en weer rustig worden. Deze vaardigheden heb je hard nodig
als je boos wordt en om je grens aan te geven. Verder hebben we het
ook gehad over om de beurt gaan en samen delen.
Deze vaardigheden hebben we direct in de praktijk kunnen brengen
bij de afsluiter van dit blok.
Alle groepen hebben een schilderij gemaakt met alle leerlingen. Zo
leerde de leerlingen op hun beurt wachten en leerde ze ook om
samen iets te maken en dus het schilders doek te delen.
Alle negen doeken samen vormen een prachtig schilderij. Het is een
mooie blijvende herinnering geworden aan het afsluiten van dit blok.
Inmiddels zijn we al weer bezig met het volgende blok. “wij hebben
hart voor elkaar”. Dit blok zal gaan over de gevoelens.

voorlezen

Gezondheidsweetjes 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. Neem bijvoorbeeld eens een flesje water mee naar school in
plaats van een pakje. Nieuwsgierig geworden naar hoeveel suiker er
in welk drankje zit, of naar andere informatie over gezond drinken?
Of naar andere informatie over gezond drinken? Klik dan op deze
link: gezond drinken (www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/basisschoolkind/infobladen/650478) en kies het bovenste infoblad.

Kristel Cremers
Jeugdarts
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Thema ziek zijn groep in groep Groen

Het was echt de tijd om “ziek zijn” als thema te nemen. Er waren veel
kinderen ziek, griep en verkouden. Veel kinderen kwamen daarvoor
ook bij de dokter. Ze hebben veel nieuwe woorden geleerd:
Stethoscoop, medicijnen, operatie, narcose, zuchten, bloeddruk
meten.

Daarbij hebben ze veel liedjes en verhalen gehoord over ziek zijn.
Warreltaal met Beer en Tijger was daarbij favoriet. Het liedje wat ze
heel goed kennen is: Stippen, rode stippen van het zandkasteel. Ook
is er gerekend met het thema ziek zijn. Iedereen moest bij de dokter
gemeten worden.

Bij het lezen waren de letters z en ie aan de beurt. Ze kenden de
letter k al.  En natuurlijk was de huishoek het ziekenhuis. Wat
hebben ze mooie verhalen zelf verzonnen en wat zijn er veel juffen,
beren, poppen en natuurlijk kinderen in dit ziekenhuis behandeld.
Zoveel betrokkenheid bij een thema. Zo leuk om te zien.

Betaling ouderbijdrage
Indien u nog geen ouderbijdrage heeft overgemaakt, zou u dat zo
snel mogelijk willen doen op onderstaand nieuwe rekeningnummer:
Rafael
Utrecht
NL 37 RABO 0306955113
o.v.v. naam kind en groep

Kijkdag zwemmen
Op vrijdag 5 februari is er weer een kijkdag bij het
schoolzwemmen.
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Goede Doel
Wij zamelen nog altijd geld in voor Kindertehuis Manasa Jyothi Koni
in India. Elke dinsdag een kleinigheid mee, wordt tegen de zomer
weer een prachtig bedrag om aan dit project te geven!! Van de
bijdrage van de kerstmarkt hebben zij mooi speelgoed voor de
kinderen gekocht!

Circus Caps
Circus Caps komt weer naar Utrecht. Op zondag 28 februari,
17 april en 12 juni, van 15.00 tot 17.00 uur, is het circus weer te
gast bij Oikos aan de Marokkodreef 7 in Utrecht. Wil je leren
jongleren, diaboloën, acrobatieken, koord dansen, kogel lopen en alle
circustechnieken oefenen en deze aan het eind presenteren aan jullie
trotse ouders? Meld je dan aan: chantal.wolters@home.nl of via de
website: www.circuscaps.nl
De kosten per middag zijn € 5.00 per gezin.

WigWam vakantie
Op zoek naar een leuke locatie voor een weekendje of weekje weg in
Limburg? Stichting WigWam organiseert naast wigwamvakanties ook
wigwamactiviteiten. Nieuwsgierig? Kijk op www.stichtingwigwam.nl

Foldertjes zijn ook op school verkrijgbaar!

KROKUSVAKANTIE
Van vrijdag 19 februari tot en met maandag 29 februari .
Dinsdag 1 maart is er weer school!
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