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Koffiemiddag
Op vrijdagmiddag 4 maart is er weer een koffiemiddag.
Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn van harte welkom!
Tijdens deze bijeenkomst zal Kristel Cremers, onze schoolarts,
aanwezig zijn en iets vertellen over het thema De gezondheid van
onze kinderen. Alle opmerkingen en vragen hierover kunt u deze
middag aan de orde stellen. De koffiemiddag begint om 13.30 uur en
wordt gegeven op: Lanslaan 10, 3526 XH Utrecht.

Verjaardagen in maart
03

Lukasz (Kat)

05

Yassir (Blauw)

08

Ensar (Eend)

11

Issam (Rood)

12
18

Mike (Kip)
Finn (Konijn)

20

Duncan (Hond)

24

Mayla (Kip)

24

Bram (Konijn)

25

Christina (Wit)

29

Christy (Groen)

30

Jorg (Groen)

31

Aden (Blauw)

Gebaar van de
maand Maart:
Lammetje

Attentie
Bij het verlaten van het schoolplein op de locatie Attleeplantsoen,
graag altijd het hek sluiten met de schuif (bovenaan) erop. Ook
bij speciale gelegenheden zoals bij het verlaten van de Rafaelshow.
Bedankt!

PAASVAKANTIE

lam

Van vrijdag 25 maart tot en met zondag 3 april

Maandag 4 april is er weer school!
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Gezondheidsweetjes van de maand
Jarig? Inspiratie nodig voor een lekkere en gezonde traktatie?
Bijvoorbeeld fruit of popcorn in een leuk jasje? Kijk op Traktaties!
(http://gezond-trakteren.nl/gezonde-traktaties/1)

Groep Groen

Kristel Cremers
Jeugdarts

Groep Groen bedankt de moeders voor het schminken tijdens de
carnaval. Het was mede daarom een geweldige dag!

Nieuws uit Groep Muis
De maanden januari en februari stonden voor groep Muis in het teken
van het Circus! De grote opening was dan ook het ‘circusoptreden’
tijdens de Rafaelshow waarbij veel ouders kwamen kijken. De
kinderen hadden een act opgevoerd met olifanten die allerlei trucjes
konden, koorddanseressen die over het ‘koord’ (bank) konden lopen,
zwieren met linten en clowntjes die trampoline konden springen en
met ballonen konden gooien. Het was ontzettend knap!
In de klas is er veel geoefend met groot en klein (grote circustent,
kleine circustent, grote olifant, kleine muis). En alle circuskleuren
hebben we geoefend.
Carnaval kwam goed van pas met alle geleerde kleuren en gekkigheid
uit het circus. Alle kinderen gingen verkleed naar het feest en hebben
super gedanst!
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Groep Eend
Een spannende tijd voor 2 leerlingen uit groep Eend. Ze krijgen er
een broertje / zusje bij.
Bij Emanuel is er inmiddels een broertje geboren; Emilio. Emanuel is
een trotse grote broer. Ensar moet nog even wachten.
We werken daarom ook over het thema baby. Daarna zullen we het
gaan hebben over broertjes en zusjes en familie. In de klas werken
we met luiers, rompertjes, speentjes, flesjes en babykleding. We
tellen dit, we benoemen dit en we knutselen over het thema. Na de
vakantie komen er ook twee baby’s bij ons op bezoek. Mocht u nog
spulletjes hebben die wij in eend kunnen gebruiken voor ons thema,
dan mogen die gebracht worden naar groep Eend op het
Attleeplantsoen.
Ook kennen de kinderen van groep Eend al veel letters! Kijk maar op
de foto hiernaast. Dat is de letterboom van groep Eend!

Lunch met groep Rood
Met groep Rood hebben we een heerlijke lunch aangeboden gekregen
door Tapasbar El Mundo in Utrecht. We hebben genoten van allerlei
Spaanse heerlijkheden. Dit is echt voor iedereen een aanrader.

Overzicht belangrijke data
DATUM

WAT

BIJZONDERHEDEN

Koffiemiddag

13.30u / Lanslaan

Schooltandarts

Lanslaan

OPP Gespreksavond

Beide locaties

Rafaelshow 3

Attleeplantsoen

Schooltandarts

Lanslaan

OPP Gespreksavond

Beide locaties

Donderdag 17 maart

Schooltandarts

Lanslaan

Donderdag 24 maart

Paasviering

Beide locaties

Goede vrijdag

Alle leerlingen vrij

Paasvakantie

Alle leerlingen vrij

Vrijdag 4 maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag 11 maart
Maandag 14 maart

Vrijdag 25 maart
Maandag 28 maart
t/m zondag 3 april
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Goede doel
Voor ons goede doel Kindertehuis Japtha in India hebben we de
afgelopen 2 maanden (januari en februari) met de bovenbouw
€ 69,00 opgehaald! Hartelijk bedankt allemaal!
Spaart u ook in maart weer met ons mee?

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

Op maandag 1 februari zijn we
van start gegaan met ons nieuwe blok. Het thema is: we zijn aardig
voor elkaar
In dit blok gaan we met de leerlingen op zoek naar handvatten om
iemand te helpen bij verdriet of angst. Maar ook of leerlingen bij
zichzelf angst, verdriet, boosheid, rust of plezier voelen. En hoe kan
je reageren als je deze gevoelens bij jezelf erkent.

G-Hockey en LG-Hockey
Voor kinderen vanaf 6 jaar zijn er bij SV Kampong diverse
mogelijkheden om trainingen te volgen. Voor meer info
Internet:

www.stickweb.nl

Mail:

g.hockey@kampong.nl / bettienstreng@planet.nl

Tel:

030-6570957
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Verslag studiedag 19 februari 2016
We hebben tijdens de studiedag met het team een bezoek gebracht
aan Heutink in Ede. Dit is een groothandel in onderwijsmaterialen.
Het doel van deze dag was dat we antwoord kregen op de vraag:
hoe sluit de leesmethode ‘ lezen moet je doen’ aan op de methode
‘veilig leren lezen’? En de vervolgvraag was: hoe kunnen we de
methode ‘veilig leren lezen’ toepassen in het ZML-onderwijs?
We kregen in twee groepen uitleg over de verschillende methoden en
de daarbij behorende materialen. Bij ‘lezen moet je doen’ werden de
medewerkers van de onderbouw bijgepraat over de didactiek van het
lezen, de principes van de methode, een kort overzicht van de
onderdelen en aansluiting op de methode ‘veilig leren lezen’. Bij de
uitleg van ‘veilig leren lezen’ werd uitleg gegeven over het toepassen
in het ZML-onderwijs.
Tijdens de middaguren hebben de teamleden bewust gezocht naar
leermiddelen die nodig zijn om de doelen van de lesprogramma’s te
behalen. Het was een dynamisch gebeuren waarbij alle voor- en
nadelen benoemd werden. Er werden afwegingen gemaakt om
bewust die materialen te zoeken die echt passend zijn bij onze
doelgroep. Alle teamleden waren enthousiast bezig en aan het eind
van de zoektocht werden de beste materialen besproken in het team.
Uiteindelijk zijn de grote dobbelstenen, met aan de zijkanten plastic
insteekhoezen, uitgekozen als beste materiaal omdat er veel
creatieve mogelijkheden bij de lessen toepasbaar zijn. Ze kunnen o.a.
ingezet worden als middel om diverse liedjes te zingen, om
leesletters in te stoppen en allerlei andere plaatmaterialen in te
stoppen. De teamleden hebben tijdens deze studiedag veel inspiratie
opgedaan en nieuwe lesmaterialen bekeken. Tevens is de vraag
beantwoord hoe we de twee methodes passend kunnen maken.

Cursus kinder EHBO
Wij als ambulancemedewerkers zien vaak dat ouders/verzorgers van
kinderen in acute zorgsituaties graag willen helpen, maar niet precies
weten wat ze moeten doen. Hierdoor kunnen levensreddende handelingen
achterwege blijven… immers elke seconde telt.
Wij willen daar graag handvatten voor geven. Op 10 en 19 mei organiseren
wij een cursus op de Rafaelschool, 2 avonden van 19:30 uur tot ca. 22:00
uur. Kosten 20 euro per avond.In deze cursus komen o.a. de volgende
onderwerpen aan bod; verstikking, brandwonden, kinderreanimatie,
botbreuken etc. Wij hebben als professionele hulpverleners de kennis en de
ervaring om er een interessante avond van te maken.
Uw kind krijgt t.z.t. een brief mee met de verdere informatie en een
inschrijfstrook.
Urban, Annet en Cindy
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BSO Vriendjes
Afgelopen maand hadden wij het thema beroepen. In verschillende
weken werd aandacht besteedt aan verschillende beroepen. In de
vakantie was het thema politieagent en konden wij ervaren hoe het
is om een echte politieagent te zijn. We hebben allemaal een
politiepet gemaakt, hebben boeven gevangen, hebben vermiste
spullen opgespoord en hebben bij een speurtocht al onze
politievaardigheden moeten inzetten.
De kinderen hebben laten zien dat zij even hard kunnen rennen, net
zo stoer zijn en net zulke goede speurneuzen zijn als echte agenten!
Naast al dat harde werk was er natuurlijk ook ruimte voor
ontspanning; springen op het springkussen, naar de kinderboerderij
en de speeltuin, spelen op de Wii en vooral lekker veel spelen met de
andere kinderen en juffen. Het was hartstikke gezellig!
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