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Afsluiting blok 2 Burgerschap op het Attleeplantsoen
Vrijdag 29 januari vond de afsluiting van burgerschap blok 2 plaats
op het Attleeplantsoen. We hadden een leuke uitnodiging gekregen,
gemaakt door de leerlingen van Rafael. Een aantal kinderen hadden
een taak gekregen en deze voerden ze heel nauwkeurig uit. Er
stonden portiers bij de deur, mijn jas werd aangenomen en ik kreeg
een heerlijk kopje koffie met een zelf gebakken koekje. Het was
leuk om te zien hoe betrokken de leerlingen waren en hoe ze
allemaal goed hun best deden, ze waren apentrots..... De film liet
ons een kijkje nemen in alle klassen terwijl de leerlingen met de les
burgerschap bezig waren. Leuk om te zien wat ze er precies mee
doen en zo konden wij kennis maken met aap en tijger. Het is een
leuk en leerzaam project, zo worden de kinderen bewust gemaakt
van samen spelen en je eigen grenzen aangeven. Het is een goed
en leuk initiatief om een film te maken, zo kunnen de ouders toch
wat mee krijgen wat er zo al op school gedaan wordt.
Groetjes, Angela (moeder van Tatum groep Hond)

Burgerschap 2
Het 2e blok van burgerschap zit er op. De afgelopen periode hebben
de leerlingen veel geleerd over het oplossen van ruzie. Op vrijdag
30 januari is het blok afgesloten met een film. Zowel op de locatie
onderbouw als de locatie bovenbouw werd de film aan ouders
getoond. In de film was er te zien hoe de burgerschap lessen in de
klas vorm krijgen. In de film was onder andere te zien hoe aap en
tijger leerde om op hun beurt te wachten. Daarnaast speelde
leerlingen ruzie na en loste ze ruzie zelf op. Ook was er te zien hoe
leerlingen elkaar een opsteker gaven.
Het komende blok heet: Wij zijn aardig voor elkaar.
In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal.

Oproep
Voor groep Paard zoeken we complete puzzels van 200 tot 500
stukjes. Mocht u deze voor ons hebben, dan kunt u ze afgeven bij
de administratie van één van onze locaties.

Ook de dames en heren van de
catering keken gezellig even naar
de film.

Herhaalde oproep
Onze spelbegeleidster Emmy van de Pol, zoekt iemand die wat
naaiwerk voor haar wil doen. Iemand die bijvoorbeeld de gordijnen
korter wil maken voor haar kasten met spelmateriaal.
Graag contact met haar via de klassenmap of een mail sturen naar
e.vandepol@rafaelschool.nl.

Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml).
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DATUM
Dinsdag 10
februari
Donderdag 12
februari
Vrijdag 13
februari
Dinsdag 17
februari
Donderdag 19
februari
Zaterdag 23
februari t/m
Maandag 2 maart
Maandag 2 maart
Dinsdag 3 maart

WAT

BIJZONDERHEDEN

Leerlingzorgdag
Kip
Leerlingzorgdag
Wit
Carnaval

Leerlingen groep Kip vrij

Leerlingzorgdag
Konijn
Leerlingzorgdag
Groen/Paard
Krokusvakantie

Leerlingen groep Konijn
vrij
Leerlingen groep Groen
en groep Paard vrij

Studiedag
Nieuwsbrief

Alle leerlingen vrij

Gebaar van de
maand:
carnaval

Leerlingen groep Wit vrij
Beide locaties
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