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Gebarencursus
Maandagavond 11 april geven de logopedistes weer gebarencursus:
Nederlands ondersteund met Gebaren: NmG. De cursus wordt

Gebaar van de
maand April

gegeven op Rafael OB, Attleeplantsoen 39 van 19.30-21.30. Deze
cursus is voor ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, begeleiders,
leerkrachten en stagiaires. Als u zich nog niet heeft opgegeven, dan
kan dit nog steeds via de mail: a.zoodsma@rafaelschool.nl

gebaren

Dit is de laatste gebarencursus van dit schooljaar. Wij hopen velen
van harte welkom te heten op de Gebarencursus!
Nita Ruiters, logopediste, locatie Bovenbouw
Anke Zoodsma, logopediste, locatie Onderbouw

Jarig in April
1 Christiano (Paard)

25 Samuël (Kip)

3

26

Robin (Geel)
Kirsten (Muis)

Nasradin (Bruin)

5

Liam (Blauw)

27

7

Hero (Konijn)

28 Duncun (Oranje)

19

Rick (Paars)

23

Ayla (Konijn)

29

Britt (Paars)

Babynieuws
Op 1 maart is Laura, juf van groep Oranje, bevallen van zoon Jesse.
Van harte gefeliciteerd. Hij was een paar weekjes te vroeg, maar het
gaat goed met hem.
Juf Anneke
Juf Anneke van groep Kip is op 10 februari bevallen van zoon Joël.
Wij wensen deze nieuwe gezinnetjes een mooie toekomst met hun
prachtige zoon.



MEIVAKANTIE



Van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei.
Maandag 9 mei is er weer school!
Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml).
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Groep Paard: Kwartels kijken

Op woensdag 17 februari is groep Paard op bezoek geweest bij
Khaled: er waren namelijk jonge kwartels geboren! In de tuin bij
Khaled staan hokken met kwartels, daar mochten we zelf, tussen de
grotere kwartels, eitjes rapen. Daarna konden we een kijkje in de
schuur nemen waar een grote kooi staat met daarin nog jonge
kwartels. In het midden van de kooi ligt een steen die warm is en
dient als een soort ‘moederkip’. Binnen gingen we aan de grote tafel
zitten en liet de moeder van Khaled ons van alles zien over kwartels:
de broedmachine waar de eitjes in gaan, de eitjes en ter vergelijking
ook andere eieren, een filmpje over de kwartels en een werkblad over
kwartels. De foto’s laten zien wat een bijzonder en leuk uitje dit was.
Tot slot mochten we kleine kwartel-eitjes mee naar school nemen:
daar kunnen we na de vakantie een lekker omeletje van bakken!!

Schoolreisje groepen onderbouw

De onderbouwgroepen gaan dit jaar naar het Vogelnest in Utrecht.
• Op vrijdag 8 april  Groep Kip en Kat
• Op vrijdag 13 mei  Groep Hond en Schaap
• Op vrijdag 24 juni  Groep Paard
We hopen natuurlijk op lekker weer zodat de kinderen buiten kunnen
spelen.
Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
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Gezondheidsweetjes van de maand
Als je eten samen maakt, gaan kinderen het vaak makkelijker
proeven en opeten. Samen koken is daarom ook een manier om
moeilijke eters beter te laten eten. En pikt een kind al wat groente
tijdens het koken? Dan heeft hij dat vast binnen! Voor leuke tips:
klik op Samen koken met kinderen

Kristel Cremers
Jeugdarts

Sport en beweegdag Extra
Op zaterdag 9 april wordt er in Woerden (in samenwerking met
meerdere gemeenten) een Sport- en Beweegdag Extra voor mensen
met een beperking georganiseerd. Voor verdere informatie kijk op de
website: Aangepast sporten

Nieuws uit de MR
Ik ben Jon Doppen. Ik ben gezinswerker (hulpverlener), yogadocente
maar vooral moeder van 2 kinderen. Mijn dochter Nina is 8 jaar, heeft
Downsyndroom en zit sinds september 2015 op Rafael (onderbouw).
Nina zit in groep Schaap. Ze heeft het er enorm naar haar zin!
Ik heb ervaring in oudercommissies. Toen Nina bij kinderopvang
Irene zat, heb ik aldaar in de oudercommissie gezeten. Ook op de
school van mijn zoon heb ik in een dergelijke oudercommissie/MR
gezeten. Toen ik las dat er een vacature was voor de MR op Rafael
begon het gelijk bij mij te kriebelen. Ik vind het heel leuk om met
een school mee te kijken en mee te denken. Om namens andere
ouders mijn stem te laten horen aan de school.
Ik haal mijn dochter iedere dinsdag en woensdag uit school, schroom
dan ook niet om mij aan te schieten voor vragen of ideeën. Ik hoor ze
graag!

Kamp
Ook dit jaar is er weer een kamp voor de bovenbouwgroepen:
• van 18 t/m 20 april  Groep Blauw, Geel en Lila
• van 20 t/m 22 april  Groep Bruin, Oranje en Rood
We gaan naar Vakantiehuis ’Amsterdam-Zuid’ in de bossen van
Valkenveen. Voor meer info kijk op de website: Vakantiehuisaz25
Het thema is Woeste Willem.
We hebben er allemaal reuze zin in!
Denkt u nog aan de betaling als u deze nog niet heeft voldaan?
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Afgelopen maand hebben wij ons lokaal lenteklaar gemaakt! Met onze
geknutselde bloemen, vlinders en kuikentjes ziet ons lokaal er
hartstikke vrolijk en gezellig uit! Maar we zitten echt niet de hele tijd
in ons lokaal, daarvoor is het af en toe veel te lekker weer. We zijn
veel buiten wezen spelen. Hier hebben wij onder andere verstoppertje
gespeeld en een skelterrace gehouden. Sommige kinderen hebben
ook nog hun kooktalenten laten zien, zo hebben wij kunnen genieten
van heerlijke pannenkoeken!
Kom eens binnenkijken op de BSO. Regelmatig neust een kind even
naar binnen, het is toch wel spannend op de BSO en er worden leuke
dingen gedaan. Graag nodigen we ouders uit om hun kind op te
geven voor een proefmiddag. We halen hem of haar dan uit de klas,
en zorgen voor een fijne overdracht met de leerkracht. Rond 18.00
uur (uiterlijk 18.15 uur) haalt u uw kind op. U kunt daarvoor de
ingang aan de achterzijde van de school gebruiken. Tijdens de
proefmiddag maken we foto’s van de activiteiten waar uw kind aan
deelneemt, zodat u een indruk krijgt van de middag. Het is uiteraard
ook mogelijk om samen met uw kind een uurtje op bezoek te komen
en de sfeer te proeven.
Op dit moment is het erg makkelijk om een indicatie te krijgen voor
de BSO. Binnen 2 tot 3 weken kan uw kind starten. De BSO opvang is
door de indicatie gratis voor ouders. Wilt u hierover meer weten? Mail
of bel ons dan even: judith@vriendjes.nl of 030-2513379 (u kunt
vragen naar Ilse of Judith).

Digitale Post
Vanaf heden worden de nieuwsbrief en alle brieven
vanuit de administratie digitaal naar de ouders /
verzorgers van de kinderen verstuurd.
Mocht uw emailadres nog niet bij ons bekend zijn,
of is het onlangs gewijzigd, laat het ons weten via
info@rafaelschool.nl
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Overzicht belangrijke data
DATUM
Vrijdag 8 april
Maandag 11 april
Vrijdag 15 april

WAT

BIJZONDERHEDEN

Schoolreisje

Groep Kip en Kat

Gebarencursus

19.30u / Attlee

Rafaelshow

Maandag 18 april
t/m

Groep: Blauw
Kamp

woensdag 20 april

Lila

Woensdag 20 april
t/m

Groep: Bruin
Kamp

vrijdag 22 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april
t/m vrijdag 6 mei

Geel

Oranje
Rood

Koningsspelen
Meivakantie

Alle leerlingen vrij

Paaslunch met groep Eend en Kikker
Op donderdag 24 maart hadden wij onze paaslunch op school.
Groep Eend en groep Kikker hadden samen deze lunch omdat zij
elkaars maatjesgroep zijn. Alle kinderen hadden iets meegenomen
wat we met elkaar konden delen. Krentenbollen, pannenkoeken,
sandwiches, bolletjes, beleg, drinken en nog heel veel meer!
Het was een heerlijke paaslunch met elkaar!
Groetjes Groep eend

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 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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Nieuwbouw
Zoals iedereen weet gaat Rafael nieuwbouw krijgen. Op dit moment
zijn we vol in overleg met de gemeente over alle eisen, de kosten,
tijdelijke huisvesting voor de Lanslaan, de architect etc.
We gaan nog steeds uit van de planning om in augustus 2018 in een
mooi nieuw pand te zitten op de Lanslaan. Wanneer we meer
concrete informatie voor u hebben, zullen we dat uiteraard laten
weten.

Goede doel
Voor ons goede doel kindertehuis Japtha in India hebben we in de
maand maart ruim € 24,- opgehaald! Hartelijk bedankt allemaal! De
totaalstand vanaf januari is nu €128,65! De kinderen kunnen dit zien
op de geldmeter die naast de foto van het kindertehuis hangt bij de
voordeur van de school.
Spaart u ook in april weer met ons mee?

G-voetbal
SV Nieuw Utrecht organiseert G-voetbal voor kinderen die graag
voetballen maar geen aansluiting kunnen vinden in het reguliere
voetbal. Ze zoeken nog enthousiaste voetballers in de leetijd van
8-13 jaar. Voor meer info kijk op de website: SV Nieuw Utrecht
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