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Nieuwbouw!!
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief schreven, krijgen we als Rafael
echt een nieuw gebouw.
Op de plek van de Lanslaan (bovenbouw) wordt een nieuwe school
gebouwd waar we met alle kinderen in kunnen (de nieuwe school
zal dus minstens uit 2 verdiepingen bestaan).
De bovenbouw zal dan tijdelijk op een andere locatie gehuisvest
worden. We zijn nu in overleg met de gemeente welk gebouw
hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Op dit moment zijn we
aan het zoeken naar een school in onze wijk. Zodat de onder- en
bovenbouw dicht bij elkaar kunnen blijven.
In samenspraak met de gemeente wordt er een start gemaakt met
de plannen; het zoeken van een architect, vergunningen aanvragen,
bouwbedrijven zoeken etc. Allemaal voorbereidende
werkzaamheden. De leerlingen op de Lanslaan blijven nog zeker
een jaar in het oude pand.
Natuurlijk duurt het nog een tijd voordat alles klaar is, maar we
kijken er zeker naar uit.
Inspectie
14 En 16 april komt de inspectie onze school bezoeken. De
inspecteur, mevrouw Kook, is dan op beide locaties. Ze bezoekt
klassen, heeft gesprekken met leerkrachten, de commissie van
begeleiding (CVB), directie en leerlingen, en ze doet
dossieronderzoek.
We horen daarna wat haar oordeel is, en welke tips of
aanbevelingen ze ons geeft. In de volgende nieuwsbrief zullen we u
hier verder over informeren.

Kamp
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief, gaan de
groepen Geel, Blauw, Rood, Lila en Oranje weer op kamp. Aan dit
kamp zijn kosten verbonden; 70 euro. Als u nog niet betaald heeft,
wilt u dit bedrag dan zo spoedig mogelijk overmaken op
rekeningnummer: NL73DEUT0460763334, t.n.v. PCOU-Rafael,
o.v.v. naam leerling en groep.
Bent u in het bezit van een U-pas dan kunt u deze inleveren. Heeft
u deze niet en het te betalen bedrag is een probleem, neem dan
contact op met Jenneke van der Wal.
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Oproep Klusdag
Zaterdag 30 mei is er op het Attleeplantsoen (onderbouw) een
klusdag. We proberen deze dag zoveel mogelijk klusjes, die zijn
blijven liggen, te doen. Bij mooi weer doen we de buitenklussen en
bij regen pakken we de klussen in school. We kunnen dit niet
alleen! Hiervoor zoeken we klusouders die het leuk vinden een
dagje te komen helpen, dus zet deze dag vast in uw agenda. U
ontvangt deze week meer informatie via een brief met
aanmeldstrookje. We hopen op veel aanmeldingen!!
Gebarencursus
Maandag 13 april is weer de laatste gebarencursus van dit lopende
schooljaar. Jullie zijn van harte welkom van 19.30 tot 21.30. Vanaf
19.15 staat de koffie klaar! We maken er samen een actieve en
gezellige gebaren-avond van!
Anke Zoodsma & Monique Soons, logopedisten Rafael

Activiteiten Stichting Wielewaal
Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang
(kinderthemaweken), logeerweekenden, gezinsvakanties en
groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking. Er zijn vakantieactiviteiten voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of met ADHD/ASS.
De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers.
In Utrecht vindt de vakantiedagopvang plaats op de Mytylschool
Ariane de Ranitz. Voor de komende zomervakantie zijn er nog
enkele plaatsen vrij. De kosten kunnen worden betaald vanuit een
PGB of Zorg in natura. Wie geen PGB of Zin heeft, kan bij de
Gemeente waar hij/zij woont een indicatie hiervoor aanvragen. Voor
meer informatie kunt u kijken op de website van de Wielewaal:
www.wielewaal.nl
Als u nog vragen heeft aan mij, dan hoor ik het graag! Willemien
Bouwman, schoolmaatschappelijk werkster, tel.: 088-0643435, email: w.bouwman@rafaelschool.nl
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Burgerschap
Met Burgerschap werken we op dit moment aan blok 3. Het is een
blok dat gaat over gevoelens. We zijn daar niet alleen tijdens de
lessen mee bezig, maar dat is iets wat de hele dag door terugkomt.
Wanneer zijn we blij, of verdrietig? Hoe reageer je als je boos bent?
En natuurlijk kun je ook allemaal wel eens bang zijn.
We leren ook dat boos zijn mag, maar hoe ga je daar dan mee om?
Of als je ziet dat iemand verdrietig is, want kun je dan doen?
Kunnen we bij elkaar zien hoe een ander zich voelt? Hoe zie je dat?
Of kijk eens in de spiegel naar jezelf om te zien hoe bij jou de
verschillende emoties eruit zien. En hoe fijn is het om blij te zijn,
lekker even lachen met elkaar!
In andere groepen wordt de emotie bijvoorbeeld ook gekoppeld aan
het maken van een keuze. Stel dat je niet kunt doen wat je eigenlijk
zou willen doen. Of dat wat je gekozen hebt lukt om een bepaalde
reden niet. Wat doet dat met je en hoe ga je daarmee om? Als het
allemaal wel gaat zoals je hebt bedacht, hoe is dat dan voor je?
Kortom een belangrijk blok waarin we veel leren met en van elkaar;
over hoe we ons kunnen voelen en wat je daar vervolgens mee kunt
doen. Het is ook goed om te ervaren dat dat voor iedereen en in
elke groep weer anders is.

DATUM

WAT

BIJZONDERHEDEN

Maandag 13 april

Gebarencursus

Dinsdag 14 april

Inspectie

19.30 uur op
Attleeplantsoen
Attleeplantsoen

Donderdag 16 april

Inspectie

Lanslaan

Vrijdag 17 april
Woensdag 22 t/m
vrijdag 24 april
Vrijdag 24 april
Maandag 27 t/m
Vrijdag 8 mei april
Dinsdag 12 mei
Donderdag 14 t/
vrijdag 15 mei

Rafaelshow
Kamp

Bovenbouw

Koningsspelen
Tulpvakantie

Alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief
Hemelvaart

Alle leerlingen vrij

In het kader; Groep
rood zoekt het
hogerop.
Na vele pogingen
hebben ze het
plafond bereikt!!
Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml).

NIEUWSBRIEF 7
april 2015

Nieuws uit groep Eend
In groep eend werken we aan het thema lente. Op donderdag 26
maart zijn we met de groep naar het kabouterpad geweest. We
hebben daar houtsnippers geschept en er een mooi pad van
gemaakt. We hebben de tuin aangeharkt en de plantjes water
gegeven. Het was die dag wel erg fris en deed ons nog niet echt aan
de lente denken, dat was een beetje jammer.
We leren in groep eend ook de letters. We hebben hiervoor een
echte letterboom in de groep. Er hangen al best veel letters in. We
hebben als laatste de letter ui geleerd. We hebben daarom deze
mooie uilen gemaakt. Er wordt in groep eend, zoals u ziet, erg hard
gewerkt en veel geleerd.
Groetjes van groep eend
(Kamaal, Megan, Douwe, Matthias, Shivam, Mohamed, Ensar,
Esma, Chantal, Roxanne en Jolanda)

Naschools sportaanbod
Na de drie clinics willen we weer met een naschools sportaanbod
starten. Er zal dan aansluitend na schooltijd op woensdagmiddag 8x
keer Judo worden aangeboden in de gymzaal op school o.l.v van
een trainer van EUJJS.

Gebaar van de
maand:
vlinder

 Tijdstip: Woensdagmiddag 12.30-13.15 uur
 Data: 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6, 1-7, 8-7
In week 17 komt er een brief mee met hierin meer informatie over
het naschoolse sportaanbod Judo. Voor meer info over de
vereniging kunt u kijken op de website: www.eujjs.nl

Sport deelname van de leerlingen in online schooltool
Drie jaar geleden zijn we op Rafael gestart met het project Special
Heroes. Special Heroes is een sportstimuleringsproject met als doel
onze leerlingen te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan
zijn. Jaarlijks volgen we de sportparticipatie van de leerlingen.
Vanaf 2015 worden deze gegevens ingevoerd in een online
schooltool. Als school krijgen wij op deze manier (meer) inzicht in
de sport- en beweegparticipatie van onze leerlingen. Dit geeft
belangrijke input om samen met onze regionaal projectleider de
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voortgang van het Special Heroes project op school te evalueren en
ook om prioriteiten te stellen.
Tijdens de OPP gesprekken in maart hebben bijna alle ouders een
formulier ingevuld met daarop de sportdeelname van de leerlingen
en eventuele sportwensen. In april worden alle gegevens ingevoerd
in de online schooltool. Ook worden dan de sportwensen van de
ouders en leerlingen bekeken om eventueel hulp te bieden bij de
sportwens.
Met vriendelijke groet,
Eline Vissers (gymleerkracht)
Special Heroes Clinic Judo EUJJS
Op Rafael, locatie bovenbouw, wordt op maandag 30 maart,
maandag 13 april en maandag 20 april judo aangeboden. Deze
clinic wordt verzorgd door vereniging, EUJJS en gegeven door
trainer Phylia van Mildert. Tijdens de laatste clinic op maandag 20
april bent u van harte uitgenodigd om bij uw zoon/dochter te komen
kijken. Hier onder ziet u wanneer uw zoon/ dochter de clinic krijgt
aangeboden.

Tijd
08.45-09.25
09.25-10.05
10.15-10.55
10.55-11.35
11.35-12.05
12.45-13.25
13.25-14.05
14.05-14.45

Groep
Oranje
Paars
Wit
Groen
Lila
Geel
Blauw
Rood

Rooster Judo EUJJS
Maandag 20 april
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De RAFAELSHOW
Groep Geel heeft samen met groep Paars de Rafaelshow verzorgd.
Dat was een groot succes voor deze artiesten! Het thema was
Engels. Dus van te voren hebben we allemaal Engelse liedjes
ingestudeerd.
Op de dag zelf mocht groep Geel bij groep Paars komen eten. Een
hele uitgebreide lunch met allerlei lekkers en echte Engelse
sandwiches stond klaar. Dat was gezellig en heel erg lekker.
Tijdens het optreden zat de aula vol. De hoge hoed zorgde voor
grote verrassingen; Robin vertelde over zijn hobby voetbal en we
konden op het scherm volgen hoe hij scoort. Rody zong live terwijl
hij op de gitaar speelde, iedereen was onder de indruk.
De optredens van de groepen waren feestelijk en natuurlijk tot slot
nog een bedankje voor de goede hulp van de assistenten Melisa en
Roodi. Dat de kaars weer mooi brandde en uitgeblazen werd,
hebben we te danken aan Yerrow en Rahoo.
Leuk, dat er tijdens deze show weer zoveel vaders, moeders, opa’s,
oma’s en broertjes en zusjes kwamen kijken!!!!

Jeugdtandverzorging
Het is héél belangrijk dat de tanden en kiezen van uw kind goed
worden gepoetst en 2 keer per jaar worden nagekeken door de
tandarts. Dit kan al vanaf de leeftijd van 2 jaar en voorkomt
onnodige gaatjes en pijn.
Tand-wiel Jeugtandverzorging heeft een behandelcentrum aan
de Kanaalweg in Utrecht. Hier controleren wij de gebitten van de
kinderen tot en met 17 jaar. Wij geven hierbij veel informatie en
voorlichting over de verzorging van het gebit van uw kind.
Daarnaast heeft Tand-wiel een dentalcar waarmee we scholen en
instellingen bezoeken. Dit geldt ook voor Rafael aan zowel de
Lanslaan als het Attleeplantsoen.
Wilt u uw kind opgeven voor deze tandheelkundige zorg, dan kunt u
een informatie pakketje opvragen bij de administratie van het
dagcentrum. Wanneer u dit op tijd inlevert bij de groepsleiding of
opstuurt naar Tand-wiel, dan kunnen wij uw kind bij de
eerstvolgende controleronde ook nakijken.
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