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Vanwege de meivakantie en een aantal feestdagen is deze
nieuwsbrief een gecombineerde voor de maanden mei en juni.

Jarigen in Mei en Juni

Mei

Juni

2 Safaé

(Geel)

2 Sep

(Konijn)

2 Cagri

(Paard)

4 Samya

(Hond)

7 Gabriël

(Blauw)

7 Ahmed

(Muis)

8 Roos

(Muis)

8 Khaled

(Paard)

10 Tom

(Groen)

17 Matthias

(Eend)

18 Jinte

(Konijn)

19 Maxime

(Wit)

21 Pien

(Directeur)

22 Joris

(Rood)

23 Julian

(Groen)

23 Levy

(Grijs)

27 Asmae

(Rood)

28 Wende

(Schaap)

28 Tatum

(Hond)

29 Fee

(Geel)

31 Thijmen

(Kat)

5 Kevin
6 Malika

(Wit)

6 Stijn
10 Batuhan

(Lila)

10 Pascal
16 Ryan

(Wit)

19 Kamaal
19 Kevin

(Eend)

22 Jamelia
23 Jasmijn

(Groen)

24 Sara
25 Gizem

(Groen)

26 Pelle
27 Christ

(Rood)

28 Iris
28 Ali

(Schaap)

28 Dennis
29 Lis

(Bruin)

(Paars)
(Konijn)
(Paars)
(Paard)
(Muis)
(Geel)
(Oranje)
(Blauw)
(Kikker)

Schoolreisje vrijdag 3 juni onderbouw + middenbouw
De onderbouwgroepen Muis, Konijn, Kikker, Eend en Zwaan gaan
naar Monkey Town in IJsselstein. Dit is het leukste en
spannendste indoor speelparadijs van Nederland!
De middenbouwgroepen Paars, Groen, Wit, Grijs en Roze gaan naar
Familiepark Dippie Doe in Best. Een speelpark met binnen en
buiten zo’n 25 spetterende attracties!
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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

Gebaar van de
Gebarencursus

maand Mei/Juni

Op 11 april was de laatste gebarencursus van dit schooljaar. Er waren
weer vele deelnemers. Anke heeft een aantal dagelijkse bezigheden
en gebeurtenissen verteld met natuurlijk de bijbehorende gebaren.
Veel gebaren kun je ook zien op de website www.gebarencentrum.nl
en er is een gratis app met 600 gebaren beschikbaar. Voor het
nieuwe schooljaar worden er ook weer drie cursussen gegeven. Dat
zal rond september/oktober zijn, in januari en rond maart/april. De
juiste data worden in het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.

Kwaliteitslijsten
Vorige maand is er aan u gevraagd om via een enquête uw
waardering over de school te geven. Dank aan alle ouders en/of
verzorgers die dat hebben gedaan.
We zijn blij en trots op de uitslag. U geeft ons mooie cijfers!
We zullen de uitkomsten verder analyseren en kijken of dit ons
verbeterpunten oplevert.

Gemiddelde rapportcijfer
De school in zijn totaal
Personeel
Veiligheid
Informatievoorziening
Inspraak en participatie
Onderwijs in de klassen
Zorg en begeleiding
Resultaten

7,9
8,3
8,0
7,4
7,1
7,9
7,9
7,6

Parkmiddag
Op donderdag 9 juni starten we om 12.00u met een gezamenlijke
lunch voor alle leerlingen van Rafael op de Lanslaan. Daarna gaan we
naar Park Transwijk waar de Rafael-vossenjacht begint. Om 14.15u
gaan we terug naar school, waar de maatjesgroepen worden
gekozen, het Rafaellied wordt gezongen en we een ijsje eten, waarna
de middag wordt afgesloten. Nadere informatie volgt nog!
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Spelen en sporten bij SAMSAM
Woensdag 22 juni gaan we met alle groepen van de Lanslaan naar
SAMSAM, een sportgebeuren in Utrecht waar we gratis mogen spelen
en sporten! Dit dankzij de vader van Jelle Dijkman (Blauw) die
bevriend is met de eigenaar van Samsam. Iedere groep kan zijn
eigen gang gaan. Alles wijst zich vanzelf, aldus Kim, de
eigenaar. Begeleiding gebeurt vanuit school. Kijk voor meer
informatie op www.samsam.nl

Driewieler van Marijn
Vorig schooljaar is Marijn, onze lieve klasgenoot uit groep Kikker, op
26 juni overleden aan de gevolgen van kanker. De ouders van Marijn
wilden zijn fiets doneren aan Rafael zodat de vriendjes van Marijn er
op kunnen fietsen. Op donderdag 12 mei zijn we met een aantal
leerlingen van groep Kikker naar de Lanslaan gegaan. Samen met
vier leerlingen die nu in Lila zitten, hebben we gewacht op de ouders
en broertjes van Marijn. Groep Kikker van vorig jaar was weer even
samen en ze waren erg blij om elkaar weer te zien. Het was ook een
moment voor de leerlingen om vragen te stellen aan de papa en
mama van Marijn. De kinderen zijn erg blij met de mooie fiets en ze
hebben er een stukje op kunnen fietsen. Bedankt voor de prachtige
fiets en op deze manier hebben we een fijne, blijvende herinnering
aan onze lieve Marijn.

Handige handen gezocht!
We zijn op zoek naar vaders, moeders, opa’s, oma’s enz. die handig
zijn met de naaimachine. Voor een aantal leerlingen is het fijn dat ze
op bepaalde momenten een verzwaringskussen of verzwaringsvest
aan hebben om zich meer te kunnen richten. Het zou fijn zijn als we
een aantal van deze kussens en verzwaringsvesten in de school
hebben. Wie durft de uitdaging aan om van een bestaand
vest/kussen een kopie te maken? We hebben geen patroon.
Graag een telefoontje naar Marja van Kuijk:
030-2936351 of mail m.vankuijk@rafaelschool.nl

Goede doel
Voor ons goede doel kindertehuis Japtha in India hebben we in de
maanden maart, april en mei met de boven- en onderbouw ruim
€ 35,50 en in de onderbouw € 39.32 opgehaald! Hartelijk bedankt
allemaal! De totaalstand vanaf januari is nu ruim €200,00! De
kinderen kunnen dit zien op de geldmeter die naast de foto van het
kindertehuis hangt in school. Spaart u ook in juni weer met ons mee?
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Plek voor nieuwe kinderen
BSO Vriendjes heeft plek voor nieuwe kinderen! Op de BSO kunnen
de kinderen na schooltijd spelen, eten en ontspannen in ons speciaal
ingerichte lokaal. Het is hartstikke leuk om na school nog lekker te
kunnen spelen met je vriendjes! Ouders die meer informatie willen of
een keer willen komen kijken kunnen contact opnemen op
telefoonnummer 030-2513379 of per email op info@vriendjes.nl
De afgelopen tijd hebben wij super veel gedaan! Zo hebben wij eigen
schilderijen gemaakt, onze eigen Koningsdag gevierd (met een echte
kroon en vlaggetjes!), zijn we naar de kinderboerderij geweest en
hebben we ons eigen poppenhuis gemaakt!

Groepsindeling
Op dit moment komen er veel nieuwe leerlingen ter observatie. We
zijn dus goed aan het kijken welke leerlingen volgend jaar in welke
groep zullen zijn.
Op 20 juni krijgen de leerlingen hun OPP en portfolio mee naar huis,
samen met de groepsindeling van het nieuwe schooljaar. Dan is ook
duidelijk hoe de groepsbegeleiding er per klas uitziet. Op 30 juni
nemen de kinderen een kijkje in de nieuwe groep. Het is dus nog
even afwachten…

Schoolvoetbal Toernooi op 10 mei
We zijn met vier teams van Rafael naar het schoolvoetbaltoernooi in
Amersfoort geweest. De kinderen hebben allemaal heel goed
gespeeld! Er zijn veel mooie doelpunten gemaakt, we hebben elkaar
aangemoedigd en we hadden heerlijk weer. Alle kinderen zijn aan het
eind van de dag met een prachtige medaille naar huis gegaan.



STUDIEDAG



Vrijdag 1 juli is er geen school
All leerlingen zijn vrij!
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Groep Muis naar de boerderij
Na het thema ‘boerderij’ was het tijd voor groep Muis om ook naar
een echte boerderij te gaan! Met veel hulp van papa’s, mama’s en
oma, zijn we op vrijdag 20 mei op pad gegaan naar IJsselstein om de
koeien te zien op de boerderij van Ron en Cindy. Er stond al een koe
klaar in de stal om gemolken te worden. Ron heeft de koe met de
hand gemolken en liet de melk vervolgens door een kalfje van één
week oud drinken. Daarna werd de koe aan een melkmachine gezet;
de melk ging door een buis naar een groter vat waar behoorlijk wat
melk in kon. De kinderen hebben de stal bekeken met alle kalfjes en
hebben zelfs een kalfje geaaid. Buiten gaven de kinderen de kippen
te eten en de haan kraaide de kinderen toe. Verderop bij de boerderij
was een grote overkapping met allerlei boerderijspeelgoed: een
kruiwagen, speelgoedtractor en nog veel meer. De kinderen die dat
wilden, gingen mee voor een rondje op de quad. En als afsluiter
keken we hoe de koeien van de stal het weiland in liepen. Wat een
prachtige ontdekkings-dag! Bedankt allemaal!

Groep Wit: Thema Kleding
In de groep hadden we een kledingwinkel gemaakt met een ‘echte’
kassa. Daar hebben we met veel plezier mee gespeeld, lekker
verkleden hoort daar natuurlijk bij. Tegelijk leerden we wat
prijskaartjes zijn en hoe het euroteken eruit ziet. We leerden
bedragen betalen met één- en twee-eurostukken.
Het thema hebben we feestelijk afgesloten met een ijsje eten in het
winkelcentrum Kanaleneiland.
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Wat heeft groep

allemaal gedaan?

Groep eend heeft het thema familie/baby’s/broertjes en zusjes
afgesloten. Eerst een mooi optreden bij de Rafaelshow en daarna
kwamen juf Dahlia en juf Judith met de pasgeboren dochter/zoon op
school. We hebben ze ‘net alsof’ in bad gedaan, gewassen en een
flesje gegeven. Wat deden de leerlingen het goed en wat deden ze
zachtjes. Ze wisten precies wat ze moesten doen.
In de meivakantie is juf Chantal getrouwd met Roy. Dit hebben we op
school ook nog gevierd, samen met groep Paard omdat Chantal op
maandag en dinsdag op die groep staat. In de aula hebben we
Chantal en Roy gefeliciteerd, liedjes gezongen, cadeautjes gegeven
en de mooie jurk en het mooie pak bekeken. Daarna hadden Chantal
en Roy ook nog wat lekkers meegenomen om uit te delen.

Wij wensen het pas getrouwde paar heel veel geluk!

Kamp bovenbouw
De bovenbouwgroepen zijn op kamp geweest! Als piraten hebben we
2 nachten gelogeerd in een tof kamphuis in de bossen tussen
Naarden en Huizen! Bij het kamphuis was een leuke speeltuin, waar
alle piraten zich prima hebben vermaakt! We sliepen in zalen op
stapelbedden, maakten onze eigen ontbijtjes en lunches en die
smaakten dan ook extra goed!
We deden piratenspellen en een piratenspeurtocht en natuurlijk
zongen we piratenliederen op de bonte avond. Het dagje
OudValkeveen was een groot succes, leuk om eens heen te gaan met
je gezin! En niet te vergeten, heel belangrijk op kamp is het
avondeten: Macaroni en patat. Smullen! Een paar kinderen hebben
goed meegeholpen om de macaroni klaar te maken!
Het was een leerzaam en leuk kamp! We kijken nu alweer uit naar
volgend jaar!
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Skeeler-clinicgroep Hond
Eveline, de stagiaire van groep Hond, gaf enkele keren op dinsdag
een skeeler-clinic voor de kinderen die dit leuk vonden. De kinderen
moesten verschillende oefeningen doen en konden daarmee een
skeelerdiploma behalen. Iedereen deed heel goed zijn best en alle
deelnemers haalden hun diploma.

Groep Kip en Kat op schoolreisje
Op vrijdag 8 april gingen groep Kip en groep Kat op schoolreis naar
‘Het Vogelnest’. In de week voor het schoolreisje werd elke dag
afgestreept op de kalender. Het was een erg geslaagde dag, vooral
ook omdat we het heel erg getroffen hebben met het weer. De
voorspellingen waren echt niet best dus we waren op het ergste
voorbereid. Maar we hebben zelfs de zon gezien!
De kinderen hebben lekker gespeeld op alle speeltoestellen. Het
reizen met de bus was een hele ervaring! Met de boswachter hebben
we een wandeling door het bos gemaakt, alle bomen bekeken en
zelfs eekhoorntjes gezien. Tussen de middag hebben we gezellig
samen geluncht en voordat we weer terug naar school gingen nog
lekker chips gegeten. En toen we net in de bus zaten om weer naar
school te gaan begon het heel hard te regenen. Goede timing dus!
Uw kind is vast thuis gekomen met hele vieze kleding en schoenen
maar ze hebben allemaal ontzettend genoten. Dat was zo leuk om te
zien!

Digitale Post
Sinds april 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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Babynieuws
Op 22 mei is Angelique, juf van groep Groen, bevallen van dochter
Amy Roos. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk met de kleine
meid!

Bijzonder zwemplezier: kom bij ons een feestje bouwen!
Heb jij een verstandelijke beperking, functiebeperking of autisme?
Dat maakt allemaal niet uit! Tijdens deze maandelijkse thema-avond
vol spelletjes, muziek en led-verlichting zijn jullie allemaal welkom.
Kom lekker los tijdens deze avond met iedere maand een nieuw
thema. In ons recreatiebad wordt je vermaakt en kun je zelf je
favoriete muziek aanvragen.
Wanneer: Elke laatste donderdag van de maand.
Waar: Zwembad Den Hommel
Tijd: 18.30 tot 20.30
Geplande Data: 26 mei & 30 juni
Entree: standaard €5,90, met begeleider €8,50
Heeft u nog vragen over de aanpassingen en mogelijkheden van het
zwembad? Kijk dan op: Utrecht.nl/zwembaden, ga naar Zwembad
Den Hommel en kies thema-avonden.

Koffieochtend
De eerstvolgende koffieochtend is gepland op: woensdag 15 juni
2016 om 10.30 op Lanslaan 10, Utrecht. Deze keer zal Anita
Meijer van Tandwiel Jeugdtandverzorging ons iets vertellen en laten
zien over de gebitsverzorging van onze kinderen. Alle
ouders/verzorgers van zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn
van harte welkom! Graag tot ziens!
Namens Willemien Bouwman, schoolmaatschappelijk werkster
Overzicht belangrijke data
DATUM

WAT

BIJZONDERHEDEN
Groep Muis, Konijn,
Kikker, Eend, Zwaan
Groep Paars, Groen, Wit,
Grijs, Roze

Vrijdag 3 juni

Schoolreisje

Vrijdag 3 juni

Schoolreisje

Donderdag 9 juni

Parkmiddag

Alle leerlingen

Vrijdag 10 juni

Rafaelshow

Onderbouw 9.00
Bovenbouw 13.30

Woensdag 15 juni

Koffieochtend Rafael

Locatie Lanslaan 10.30

Woensdag 22 juni

SAMSAM

Bovenbouw

Kijkje in de nieuwe
groep

Alle leerlingen

Studiedag

Alle leerlingen vrij!

Donderdag 30 juni
Vrijdag 1 juli
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