NIEUWSBRIEF 2
jaargang 2
oktober 2015

De Vreedzame School Nieuws
Op maandag 21 september hebben we de dag van de vriendschap
op een hele bijzondere manier gevierd. Met de hele school zijn we
aanwezig geweest bij de Rafaelhuwelijksvoltrekking tussen Jenneke
en Pien. Het was een mooie bijeenkomst waarbij alle leerlingen een
bijdrage hebben geleverd aan het feest. De uitnodiging voor het
feest was door een groep verzorgd. Er waren groepen die voor de
versiering hadden gezorgd; een boog waar ze doorheen moesten
fietsen, hun fietsen waren versierd, hun trouwstoelen waren mooi
aangekleed, er was een heuse trouwtaart. De bloemen die ze
vasthielden waren ook verzorgd door een groep, zelfs het kussentje
waar de ringen op lagen. De trouwceremonie werd geleid door onze
speciale ambtenaar van de burgelijke-Rafael-stand Rob met een
leerling assistent. Er waren twee mooie bruidsjonkers en
bruidsmeisjes die het geheel helemaal af maakten. Het trouwboekje
was ook door een groep samengesteld. Na de ceremonie waren er
twee optredens; een ringendans en mooie gedichten die
voorgelezen werden. Voor hun nieuwe huis kregen ze een
deurbordje en een schilderij. Het bruidspaar verraste ons met een
ijscokar op het schoolplein waar we allemaal een ijsje mochten
halen.
We vinden dit als school belangrijk om iedereen op zijn of haar
niveau mee te laten participeren. En dat heeft geresulteerd in een
mooi feest!
We zijn het jaar gestart met blok 1:
“We horen bij elkaar”. Een mooi thema om het jaar mee te
starten. Een aantal leerlingen zijn nieuw op school, een aantal
leerlingen en collega’s zijn verhuisd van locatie. Het doel is een
positief sociaal klimaat neerzetten aan het begin van het jaar én we
willen de verantwoordelijkheid van leerlingen voor het sociale
klimaat in klas en school versterken. We zien dat iedereen hier heel
goed mee bezig is. Een opsteker voor iedereen is zeker op zijn
plaats.
Op vrijdagmiddag 13 november gaan we blok 1 afsluiten . Iedere
groep zal zich presenteren en u mag daar bij zijn. Dus hou
vrijdagmiddag 13 november vrij om aanwezig te kunnen zijn bij
deze presentatie. U krijgt t.z.t. nog een uitnodiging van iedere
locatie.
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Verslag studiedag 10 september 2015
Op 10 september stond de eerste studiedag van dit schooljaar op de
agenda. Deze dag heeft ons team scholing gekregen over ons

Gebaar van de
maand oktober:
Herfst

nieuwe leerlingvolgsysteem Parnassys. Met ingang van januari 2016
zullen we dit systeem actief in gebruik nemen.
In Parnassys staat een overzichtelijk leerlijnenprofiel van iedere
leerling. We volgen de ontwikkeling van uw kind daardoor op de
voet en het voordeel is dat we ons onderwijs kunnen plannen aan
de hand van de leerlijnanalyses en de mogelijkheden van de
leerlingen.
We zijn met elkaar heel enthousiast over dit heldere en praktisch
inzichtelijke systeem. Natuurlijk zullen we ons er de komende
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maanden verder in bekwamen en zijn er extra oefenmomenten
gepland waarbij we ons dit systeem geheel eigen kunnen maken.
We hebben er zin in!

Logopedie op Maat op Rafael
Omdat het reizen vanaf haar woonplaats onder Tiel naar Rafael
onze collega Simone toch teveel is geworden moeten we helaas
afscheid nemen van haar. We vinden het jammer dat ze gaat, maar
we respecteren haar keuze. Gelukkig hebben we onze collega van
een andere zml-locatie Laura Devilée en Lisa van Eijl bereid
gevonden om naast Zoë beide locaties te voorzien van
gespecialiseerde individuele logopedie. Ook onze logopedist Anouk
van Gessel die al ambulant op Rafael behandelt zal nog een
terugkerend gezicht blijven, weliswaar met een flinke pauze omdat
zij in blijde verwachting is.

Lisa van Eijl, Zoë Voorendt,
Daniëlle van Damme, Laura
Devilée en Anouk van Gessel

Oproep voor het zijplein van de onderbouw Attlee
Voor de leerlingen uit groep Paard, Hond en Schaap zijn we op zoek
naar degelijke kinderfietsen (met en zonder zijwieltjes ) om in de
pauze op te fietsen. De afgelopen jaren hebben we al heel wat
leerlingen zien leren fietsen omdat ze in de pauze hier mee aan het
oefenen zijn geweest.
We zijn ook op zoek naar poppenwagens om te gebruiken tijdens
het buitenspelen.
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MR nieuws
Dit schooljaar start de MR van Rafael met 6 personen. Drie mensen
vanuit het personeel, dat zijn Ida Vissers, Diana Roelands en
Pauline Nowacki. Ida is de secretaris van de MR, Pauline heeft de
functie van voorzitter. Zij werken beiden op de midden- en
bovenbouw (locatie Lanslaan). Diana is sinds dit schooljaar lid van
de MR en zij werkt op de onderbouw (locatie Attleeplantsoen). De
oudergeleding van de MR wordt op dit moment vertegenwoordigd
door Judith de Smit en Arjen Fortuin. Beide ouders van een leerling
in de midden- en bovenbouw. Naar aanleiding van de oproep
tijdens de algemene ouderavond is er 1 ouder uit de onderbouw die
interesse heeft getoond om de MR te komen versterken. Zo zullen
dan de beide locaties en bouwen vertegenwoordigd zijn in de MR.

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 Jeugdtandverzorging heeft een behandelcentrum aan de
Kanaalweg in Utrecht. Hier controleren zij de gebitten van de
kinderen tot en met 17 jaar. Zij geven hierbij veel informatie en
voorlichting over de verzorging van het gebit van uw kind.
Daarnaast heeft Tand-wiel een dentalcar waarmee ze scholen en
instellingen bezoeken. Dit geld ook voor Rafael aan zowel de
Lanslaan als het Attleeplantsoen.
Wilt u uw kind opgeven voor de tandheelkundige zorg, dan kunt u
een informatie pakketje opvragen bij de administratie van het
behandelcentrum. Wanneer u dit op tijd inlevert bij de groepsleiding
of opstuurt naar Tand-wiel, dan kunnen zij uw kind bij de
eerstvolgende kinderen controleronde ook nakijken.

Korte info G- hockey en LG- hockey
Het doel van aangepast hockey is om spelenderwijs tijdens de
training de basisvaardigheden van hockey aan te leren. De normale
regels en technieken worden, indien nodig, aangepast aan de
individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers.
Spelenderwijs wordt er gewerkt aan concentratie en oog-hand
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coördinatie. Alles is er verder op gericht de spelers binnen hun
mogelijkheden plezier in sport te laten ervaren. Ook is het mogelijk
dat de spelers deelnemen aan de KNHB competitie die volgens de
reguliere zestal regels op een kwart veld wordt gespeeld en
afhankelijk van de grootte van de poule op een aantal zaterdagen
plaats vindt.
G-hockey
Hockeytraining voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar, waarbij de
verstandelijke beperking van dien aard is, dat zij niet mee kunnen
komen binnen een regulier hockeyteam.
Sport en Spel (bij Kampong)
Sportmogelijkheid voor jonge kinderen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking vanaf ongeveer 5 jaar. Tijdens de
trainingen zijn het hebben van plezier en lekker bewegen in een
groep de belangrijkste uitgangspunten. Daarnaast wordt er
geoefend met het leren samenwerken en functioneren in een team.
Het groepje krijgt professionele begeleiding en er worden
materialen gebruikt die geschikt zijn voor deze doelgroep. Met deze
materialen worden spelletjes gedaan die gericht zijn op onder
andere balgevoel en motoriek. Ongeveer één oefening per training
wordt er gewerkt aan de basisvaardigheden van hockey.
Informatie
G- en LG-hockey Kampong, 030-6570957, g.hockey@kampong.nl,
www.stickweb.nl

Creatief Circuit Tekenen
In de bovenbouw hebben we met Creatief Circuit Tekenen al een
aantal lessen gehad. De eerste paar lessen zijn de kinderen bezig
geweest met het tekenen van vissen in combinatie met gekleurde
lijnen. Er is hard gewerkt en de vissen zien er prachtig en vooral
kleurrijk uit.
Nu hebben we het met tekenen over rotstekeningen die heel erg
lang geleden gemaakt zijn. We hebben samen gekeken naar en
gepraat over verschillende soorten rotstekeningen en hebben
ontdekt dat de rotstekenaars tekeningen maakten, die gingen over
wat zij zelf meemaakten. Zelf zijn de kinderen nu bezig met een
rotstekening op gips. De opdracht is: teken iets uit jouw leven. Er is
eerst een ontwerp gemaakt met grijs potlood en de week erna

Rafael is ontstaan uit het SO
van de Pr. Wilhelminaschool en
de Rafaëlschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml).

NIEUWSBRIEF 2
jaargang 2
oktober 2015

mochten de kinderen buiten krassen in het gips. Het was erg leuk
om buiten aan het werk te zijn met het gipsblok. Dat was best een
lastig klusje. Nu moeten de 'rotstekeningen' nog ingekleurd worden.
Dat gaan we komende woensdag doen.

Special Heroes
Net als vorig schooljaar doen we met de midden- en bovenbouw
weer mee met het project Special Heroes. Wat is Special Heroes
ook alweer? Nog even een opfrisser voor u. Special Heroes is een
sport- stimuleringsproject voor leerlingen met een chronische ziekte
of met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking in
het Speciaal Onderwijs. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs
worden sportverenigingen uitgenodigd om clinics te verzorgen.
Hierdoor hopen we de leerlingen enthousiast te maken voor
verschillende sporten met o.a. als doel, de leerlingen te begeleiden
naar een goede en structurele vrijetijdsbesteding.

Voor meer informatie over Special Heroes verwijzen wij u graag
naar: www.specialheroes.nl

Eerste Clinic Voetbal DVSU
Op Rafael, locatie bovenbouw, wordt op maandag 28 september,
maandag 5 oktober en maandag 12 oktober voetbal
aangeboden. Deze clinics worden verzorgd door trainers van de
vereniging DVSU. Tijdens de laatste clinic op maandag 12 oktober
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

Groep

08.50-09.30

Paars

09.30-10.05

Groen

10.20-11.00

Geel

11.00-11.40

Wit

11.40-12.15

Lila

12.45-13.25

Blauw

13.25-14.05

Bruin

14.05-14.45

Rood

Rooster Voetbal DVSU
Maandag 12 oktober
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Voor meer info over de vereniging kunt u kijken op de website:
www.dvsu.nl
Naschools sportaanbod
Er komt geen naschools sportaanbod.

Interne Begeleiding (IB)
Goed nieuws! Judith Schwoll (IB bovenbouw) is bevallen van een
prachtige dochter Julie Sue. Moeder en dochter maken het goed.
Wij wensen haar en haar partner heel veel geluk. Judith zal (naar
verwachting) na de kerstvakantie weer aanwezig zijn. Tot die tijd
wordt het werk opgevangen door Indra Hofstra, die na de
herfstvakantie op de onderbouw ook de werkzaamheden tijdens het
verlof van Dahlia Djohan (IB onderbouw) op zich neemt. Dahlia gaat
per 26 oktober met zwangerschapsverlof.

Hallo allemaal,
Wij zijn groep Eend. Net als op de hele onderbouw werken wij over
het thema ziek zijn. Wat hebben we hier veel van geleerd. We
werken met spuitjes die groot en klein zijn, we werken met
pleisters, en we praten over ziek zijn. Hoe voel je je als je ziek bent,
en wat moet je dan doen. We zien dat de kinderen er al veel van
geleerd hebben.
Groep Eend heeft elke maandag ochtend een weekend kring. Dit is
heel erg leuk. De ouders/verzorgers mailen een foto naar de
groepsleiding en deze zetten wij in de powerpoint. Als we dan in de
kring zitten laten we de foto zien en verteld het kind waar de foto
van is wat hij/zij heeft gedaan! Het is erg leuk om te zien dat de
kinderen zichzelf herkennen en het erg leuk vinden om te vertellen
over de foto.
Groetjes van groep Eend
WAT

BIJZONDERHEDEN

Vrijdag 9 oktober

Rafaelshow

Vrijdag 9 oktober

Rafaelshow

Onderbouw
09.00 uur
Bovenbouw
13.30 uur

Maandag 19 t/m vrijdag 23
oktober
Dinsdag 3 november

Herfstvakantie
Rafael is ontstaan uit het SO

Nieuwsbrief
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