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Koffiemiddag
Op vrijdagmiddag 20 maart 2015 is er weer een koffiemiddag voor
de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst
zal de intern begeleider Dahlia Djohan iets vertellen over de toetsen
die bij de leerlingen worden afgenomen. U kunt over dit onderwerp
vragen stellen en evt. andere onderwerpen ter sprake brengen. De
koffiemiddag begint om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur en wordt
gehouden op: Attleeplantsoen 39, 3527BA Utrecht.
U krijgt nog een schriftelijke uitnodiging.

Special Heroes bordje
Op maandag 9 februari is de Projectleider van Special
Heroes, Ernst Verdoold langs geweest om ons een speciaal
bordje voor aan de muur aan te bieden. Tijdens de gymles
van groep Rood kwam hij langs en de leerlingen mochten
het bordje officieel in ontvangst nemen.
‘Vanuit Special Heroes zijn we heel erg blij dat jullie school
nog steeds met ons samenwerkt. Als dank willen wij dit
Special Heroes bordje aanbieden. Op deze manier is het
nog duidelijker dat jullie je inzetten om de leerlingen
sportactief te krijgen/houden.’
(Projectleider Special Heroes, Ernst Verdoold)
Ernst Verdoold en Rianne de
Kruijf

Oproep
Groep Kat is op zoek naar ‘echte’ auto’s, brandweer- en politieauto’s
en naar een ambulance. Heeft u thuis hiervan nog iets staan, deze
groep kan het zeer goed gebruiken. U kunt de auto’s inleveren bij
de groep of bij de administratie van beide locaties. Zij zorgen ervoor
dat het op de goede plek komt.
Ook zoeken wij iemand die het leuk vindt om de op school
gemaakte filmpjes te bewerken. Graag contact opnemen met
Jenneke; j.vanderwal@rafaelschool.nl of 030-2887932

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
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belangrijke input om samen met onze regionaal projectleider de
voortgang van het Special Heroes project op school te evalueren en
ook om prioriteiten te stellen.
Met deze schooltool volgen wij de sportparticipatie van leerlingen in
de loop der tijd. Hierbij is het belangrijk om allereerst te weten wat
de huidige sportdeelname is. Tijdens de oudergesprekken in maart
wordt er gevraagd een kort formulier in te vullen met vragen over
de sportdeelname van uw kind bij een sportvereniging en of er nog
eventuele sportwensen zijn. Deze gegevens worden ingevuld in de
online schooltool. Deze vragenlijst wordt jaarlijks opnieuw
uitgevoerd zodat wij kunnen bekijken op welke manier de
sportdeelname verandert. De gegevens die in de schooltool
verwerkt worden zijn niet openbaar en alleen inzichtelijk voor de
regionale projectleider van Special Heroes en voor de leerkrachten
op school die betrokken zijn bij het Special Heroes project.

Gebaar van de
maand:
blij

Met vriendelijke groet,
Eline Vissers (gymleerkracht)
DATUM

WAT

Donderdag 12
maart
Vrijdag 13 maart

OPP
Gespreksavond
Rafaelshow

Maandag 16 maart

OPP
Gespreksavond

Vrijdag 20 maart
Vrijdag 20 maart
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Maandag 6 april
Dinsdag 7 april

Rafaelshow
Koffiemiddag
Paasviering
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Nieuwsbrief

BIJZONDERHEDEN

Attleeplantsoen

Lanslaan
Attleeplantsoen
Beide locaties
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

Gebarencursus
Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG)
Op maandag 13 april 2015 bent u weer welkom!
Deze derde avond zijn de thema’s Lente, Zomer, Vakantie!
Tijd: 19.30 tot 21.30
Locatie: Attleeplantsoen 39, 3527 BA Utrecht
Voor: ouders, begeleiders, opa’s en oma’s e.a.
Noteer het in uw agenda. Koffie en thee staat klaar!
Anke en Monique, logopedisten
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Kamp
Ook dit jaar gaan de bovenbouwgroepen weer op kamp. De groepen
Geel, Blauw, Rood, Lila en Oranje gaan van woensdag 22 t/m
vrijdag 24 april naar het Kamphuis Vos in Austerlitz.
De kosten voor dit kamp zijn 70 euro per leerling. Graag ontvangen
bij dit bedrag zo spoedig mogelijk 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.
We gaan er weer een spetterend kamp van maken!!
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