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Jaargang 3
Aug-Sept 2016

Welkom op Rafael
Ook dit jaar zijn we weer gestart met veel nieuwe leerlingen. Vooral
in de onderbouw bij de jongste kinderen, maar ook in de midden- en
bovenbouw zijn er veel leerlingen die Rafael als nieuwe school
hebben.
Ik wil alle leerlingen en ook hun ouders en/of verzorgers van harte
welkom heten op onze school. Ik hoop dat jullie een mooie tijd zullen
hebben, en dat we veel van elkaar zullen leren!
Voor veel leerlingen was het weer even spannend om te beginnen.
Een nieuwe groep, nieuwe juffen en meesters en misschien ook wel
een nieuwe locatie…

De kop is er af!

De eerste week met echt zomerse temperaturen is goed verlopen.
Ik wens iedereen een mooi schooljaar, en ik hoop alle nieuwe ouders
op de koffieochtend van 1 september te ontmoeten.
De koffieochtend voor nieuwe ouders op de bovenbouw zal zijn voor
ouders waarvan de locatie nieuw is. Jenneke zal hierbij een
rondleiding geven in de school.
Pien van Gendt

Jarigen in September
03 Rody

(Rood)

13 Inge

(Geel)

04 Tobias

(Konijn)

14 Gwen

(Wit)

06 Jihan

(Wit)

16 Ravi

(Bruin)

07 Megan

(Kikker)

19 Adam

(Paard)

08 Samet

(Geel)

19 Hamza

(Hond)

11 Denise

(Wit)

22 Erieke

(Bruin)

11 Wardi

(Paars)

26 Fabian

(Rood)

12 Timo

(Geel)

Website
Onze website is vernieuwd. Er zijn nieuwe foto’s van leerlingen
geplaatst; het informatieboekje, de schoolgids, de kalender en het
smoelenboekje voor dit schooljaar staan er weer op. Ook is het
jaarverslag toegevoegd. Daarnaast is er onder ‘Onderwijs’ een nieuw
kopje ‘Vakanties en vrije dagen’ toegevoegd zodat u te allen tijde
kunt zien wanneer uw kind vrij is van school.
De foto’s van de groepen hebben we van de site gehaald omdat
ouders al op een andere manier foto’s van de kinderen ontvangen.
Zoals u gewend was, staan de nieuwsbrieven ook op de site. Deze
zijn te vinden onder de kop ‘Nieuwsbrieven’.
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Overzicht vakanties en vrije dagen
Hieronder treft u een overzicht van de vakanties en vrije dagen. Deze staan
ook in de kalender en het informatieboekje dat u heeft ontvangen. Daarnaast
kunt u dit ook nog terugzien op onze website onder het kopje ‘Onderwijs’.

Vakanties
Herfstvakantie

maandag 17 t/m vrijdag 21oktober 2016

Sinterklaas

maandag 5 december 2016 vrij vanaf 12.15u

Kerstvakantie

vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 9 januari 2017

Krokusvakantie

maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017

Pasen

vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017

Meivakantie

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart

donderdag 25 mei t/m vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren

maandag 5 juni 2017

Zomervakantie

maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017
vrijdag 7 juli 2017: school om 12.15u uit!

Studiedagen
Leerlingen vrij

dinsdag 20 september 2016

Leerlingen vrij

donderdag 27 oktober 2016

Leerlingen vrij

vrijdag 23 december 2016

Leerlingen vrij

maandag 9 januari 2017

Leerlingen vrij

vrijdag 30 juni 2017

Leerlingzorgdagen
LL zorgdag Konijn

(Leerlingen van deze groep zijn die dag vrij)

LL zorgdag Hond

donderdag 12 januari 2017

LL zorgdag Geel

donderdag 12 januari 2017

LL zorgdag Bruin

donderdag 12 januari 2017

LL zorgdag Rood

maandag 16 januari 2017

donderdag 12 januari 2017

LL zorgdag Blauw

maandag 16 januari 2017
LL zorgdag Schaap dinsdag 17 januari 2017
LL zorgdag Kip
dinsdag 17 januari 2017
LL zorgdag Eend

donderdag 19 januari 2017

LL zorgdag Kat

donderdag 19 januari 2017

LL zorgdag Lila

donderdag 19 januari 2017

LL zorgdag Oranje

donderdag 19 januari 2017

LL zorgdag Wit

maandag 23 januari 2017

LL zorgdag Paars

maandag 23 januari 2017

LL zorgdag Kikker

dinsdag 24 januari 2017

LL zorgdag Muis

dinsdag 24 januari 2017

LL zorgdag Paard

donderdag 26 januari 2017

LL zorgdag Groen

donderdag 26 januari 2017
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Kalender en informatieboekje
Voor de zomervakantie hebben de kinderen de schoolkalender,
schoolgids en het informatieboekje ontvangen. Bewaar ze goed zodat
u hierin steeds de informatie kunt vinden die u nodig heeft. Deze
informatie kunt u ook op de website bekijken.

Spel
Omdat Emmy, onze spelagoog, met pensioen is gegaan voor de
zomervakantie, ga ik haar vervangen. Mijn naam is Chantel Hommel
en ik ben al zo’n 16 jaar werkzaam in het ZML. Met heel veel plezier
heb ik altijd gewerkt als groepsleerkracht, waarvan de afgelopen 6
jaar op Rafael. Ik vind het super leuk en zie het als een nieuwe
uitdaging om met spel aan de slag te gaan. Ik heb er heel veel zin in!
Via de nieuwsbrief zal ik u regelmatig op de hoogte houden van wat
er bij ons op school speelt rondom spel. Als u vragen heeft, dan hoor
ik het graag.
Groetjes Chantel

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf weer op onze school.
Voor de onderbouw is dat op dinsdag 30 augustus en
voor de bovenbouw is dat op donderdag 1 september.
Dus alle haren stoer en mooie kleren aan voor de foto!!

Groep Lila
Hallo allemaal,
In groep Lila hebben wij een hele goede start gemaakt. We zitten met
zeven kinderen in de klas, vijf jongens en twee meisjes. We hebben
deze week geleerd hoe alles gaat in groep Lila en we hebben elkaar
leren kennen. Veel kinderen kenden elkaar al van vorige jaren.
Met lezen hebben we geleerd over de klank ‘aa’ en met rekenen
hebben we gewerkt met de getallen 1 t/m 10, wat kunnen de
kinderen al goed tellen! De kinderen hebben aan de werktafels
gewerkt met de werkmandjes, dat ging al goed! Ook zijn we
begonnen met het knutselen van een verjaardagskalender. We
hebben ook met water buiten gespeeld, het was zo warm!
Groetjes van groep Lila

Portfolio
Voor de vakantie hebben de leerlingen hun portfolio-map mee naar
huis gekregen. We hebben nog niet van alle leerlingen de map terug.
Wilt u deze meegeven zodat wij ze kunnen vullen met de werkjes van
uw kind.
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Nieuwe medewerkers
Dag allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Eline Vernooij en ik ga
(weer) werken op Rafael. Ik heb hier ongeveer drie jaar geleden ook
al gewerkt en ben dus nu weer terug. Tussendoor heb ik heel even
bij Intermezzo in Zeist gewerkt en bijna drie jaar op Stip VSO.Toch
miste ik de kinderen van het SO en zodoende kon ik gelukkig
terugkomen op Rafael.
Thuis heb ik twee kinderen, Fien is onze dochter van 3 jaar en Moos
wordt in oktober 1 jaar. Ik woon in Utrecht samen met mijn vriend
Huib. Ik werk op groep Schaap op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik ben goed gestart na de vakantie en heb heel veel zin in dit
schooljaar. Wie weet tot ziens!
Groetjes, Eline
Beste allemaal,
Mijn naam is Carella de Lange. Ik ben geboren op 12 april 1976 in
Leiderdorp en heb mijn jeugd doorgebracht in Hazerswoude Rijndijk
(een klein dorpje tussen Leiden en Alphen aan den Rijn) en Alphen
met mijn ouders en twee zussen. Zowel de pabo als de opleiding
“gespecialiseerd groepsleerkracht” heb ik in Utrecht gevolgd. In deze
mooie stad ben ik toen dan ook als student gaan wonen. Na een
lange reis door Australië, Nieuw- Zeeland en Tanzania ben ik komen
te werken op een basisschool genaamd “Koningin Julianaschool” te
Nieuwegein. Hier heb ik met veel plezier 15 jaar gewerkt en heb ik
gestaan voor de groepen 1 en 2, 4 en 5. Toen er voor de afgelopen
zomervakantie een vacature hier op school vrijkwam, heb ik
gesolliciteerd omdat ik altijd nog de wens had om binnen het speciaal
onderwijs te gaan werken. Deze kans heb ik gelukkig gekregen en
inmiddels sta ik alweer een week voor de groepen Kip en Kat.
Mijn hobby’s zijn motorrijden, tennissen, groepslessen volgen in de
sportschool en verre reizen maken. Mijn vriend woont in Frankrijk,
dus ook daar ben ik regelmatig te vinden.
Hopelijk heb ik jullie hierbij iets meer over mezelf kunnen vertellen.
Groetjes, Carella.

Koffieochtend
Een aantal keer per jaar wordt er een koffieochtend georganiseerd.
De eerste koffieochtend van dit jaar, voor de ouders van de nieuwe
leerlingen, wordt op beide locaties gehouden op donderdag
1 september van 8.45 tot uiterlijk 10.00 uur. Bij de koffieochtend op
de locatie Lanslaan zijn daarbij ook de ouders van de kinderen die
van het Attleeplantsoen naar de Lanslaan zijn gegaan, van harte
welkom. De kinderen hebben hiervoor een formulier mee naar huis
gekregen.
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Gebarencursus
Drie keer per jaar geven de logopedistes een gebarencursus

gebaren

(Nederlands ondersteund met Gebaren: NmG ) voor ouders,
verzorgers, opa’s, oma’s, begeleiders, leerkrachten en stagiaires. De
eerste cursus wordt gegeven op donderdagavond 29 september
op Rafael OB, Attleeplantsoen 39 van 19.30-21.30 uur. U kunt zich
opgeven via de mail: a.zoodsma@rafaelschool.nl
Wij hopen velen van harte welkom te heten op de Gebarencursus!
Anke Zoodsma, logopediste, locatie Onderbouw
Nita Ruiters, logopediste, locatie Bovenbouw
Gebaar van de
maand

Overzicht belangrijke data
DATUM

WAT

BIJZONDERHEDEN

Dinsdag 30 augustus

Schoolfotograaf

Onderbouw

Donderdag 1 september

Schoolfotograaf

Bovenbouw

Donderdag 1 september

Koffieochtend
nieuwe ouders

Onderbouw

Donderdag 1 september

Koffieochtend
nieuwe ouders

Bovenbouw

Maandag 5 september

Informatieavond

Onderbouw

Dinsdag 6 september

Informatieavond

Bovenbouw

Dinsdag 20 september

Studiedag

Alle leerlingen VRIJ

Donderdag 29 september

Gebarencursus

Vrijdag 30 september

Koffiemiddag

September

(Attleeplantsoen)
(Lanslaan)

19.30-21.30
(Attleeplantsoen)

Onderbouw
(Attleeplantsoen)

Gezondheidsweetje van de maand
Wist je dat kinderen gemakkelijker slapen als ze vóór bedtijd geen
schermtijd hebben (tv, games of telefoon)? Heeft jouw kind meer
schermtijd dan je zou willen? Of wil je weten hoe je het internet
gebruik veilig houdt? Klik hier voor meer informatie of tips:
Beeldschermgebruik kinderen
Op 1 september zal ik mijn taak als jeugdarts van Rafael neerleggen.
Veronique van Ham - Borawitz zal het stokje van mij overnemen. Ik
heb altijd met veel plezier op Rafaël gewerkt en ik wens alle

Kristel Cremers
Jeugdarts

kinderen, ouders en leerkrachten het allerbeste voor de toekomst!
Groet, Kristel Cremers
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Barbiekleding
Groep Kip is op zoek naar kleding voor barbies. We willen graag onze
poppen weer mooi aankleden. Heeft u misschien thuis nog wat over,
dan zouden we daar erg blij mee zijn! Groetjes groep Kip

Aandacht gevraagd!
Bij het verlaten van het schoolplein op het Attleeplantsoen graag
altijd het hek sluiten met de schuif (bovenaan) erop. Ook bij speciale
gelegenheden zoals bij het verlaten van de Rafaelshow. Bedankt!

Handige ouders gezocht
Voor de gebarencursus zoeken we ouders die mondkussens kunnen
maken. Bent u handig met de naaimachine en wilt u ons helpen,
neem dan contact op met Nita Ruiters: a.ruiters@rafaelschool.nl
Tevens zijn we op zoek naar kussenvulling om deze nieuwe kussens
te vullen. Wie o wie heeft nog oude kussens??

Zwemmen
Op dinsdag- en vrijdagochtend is er schoolzwemmen voor de
kinderen van de bovenbouw in zwembad Fletiomare. Informatie
hierover ontvangt u via de leerkrachten.

Tand-wiel
Heeft u kind geen tandarts? Tand-wiel jeugdtandverzorging bezoekt
onze school 2x per jaar. Aanmeldingsformulieren kunt u op school
krijgen. Verdere informatie kunt u vinden op www.tand-wiel.nl
of bel: 030-2844810 / 06-22044641

Goede doel
Voor ons goede doel kindertehuis Japtha in India hebben we vorig
jaar in de boven- en onderbouw geld gespaard. Dit jaar gaan we hier
mee verder. In de groepen staat een apart potje waar de kinderen
het geld in kunnen stoppen. Spaart u dit jaar ook weer met ons mee?



STUDIEDAG



Dinsdag 20 september is er geen school
Alle leerlingen zijn vrij!
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Hallo allemaal!
Wij zijn Fleur, Karin en Rianne, de nieuwe vaste gezichten van Rafael
BSO. Onze BSO is gevestigd op de locatie Lanslaan in een klaslokaal
achterin. Daar is de ruimte om na school of in de vakantie voor
kinderen van Rafael om even tot rust te komen na school en om
daarna lekker te spelen of activiteiten te ondernemen. Wij doen dit
gestructureerd en voorspelbaar zodat de kinderen weten waar zij aan
toe zijn. De activiteiten zijn aangepast op het niveau en de
belevingswereld van het kind, zodat de BSO passend is voor
iedereen.
De scholen zijn weer begonnen, dus ook de Vriendjes BSO op Rafael!
We hebben een leuke en actieve zomer achter de rug. Tijdens de
vakantie zijn wij drie dagen per week open geweest. Tijdens deze
dagen hebben we activiteiten gedaan met de kinderen, onder andere
het knutselen van zonnetjes, (die hadden we wel een beetje nodig
deze zomer), picknicken in het park, knuffelen met de dieren op de
kinderboerderij en spelen in de speeltuin.
Zonder ons fantastische vervoersmiddel de Stint (een mooie oranje
elektrische bolderkar) hadden we al deze leuke uitstapjes niet kunnen
maken. Met de Stint halen wij ook de kinderen op na school van de
locatie Attleeplantsoen.
De laatste maanden zijn er nieuwe kinderen op de BSO gekomen, wij
wensen alle nieuwe kinderen en kinderen die al op de BSO komen
een heel fijn nieuw schooljaar en veel speelplezier op de BSO!
Er is natuurlijk ruimte voor nog meer nieuwe kinderen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze planning op
030 2513379.
Groetjes, BSO Vriendjes
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