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Huisvesting
Onze nieuwe school gaat nu dan toch echt dichterbij komen…
Het proces van bouwen kost veel tijd, maar we maken nieuwe stappen.
Deze week gaat de Europese aanbesteding voor de architect er uit.
Op dit moment zijn we samen met de gemeente aan het onderzoeken
wat er verbouwd moet gaan worden aan de tijdelijke huisvesting, om te
zorgen dat de leerlingen veilig naar school kunnen.
Eind van dit schooljaar (juli 2017) zal de bovenbouwlocatie verhuizen
naar de school aan de Bontekoelaan. Op dit moment is deze school leeg,
en wordt het bewoond door ADHOC. Vanaf maart zullen de werkzaamheden daar starten. In de zomervakantie kan de school dan worden ingericht, zodat de kinderen na de zomer in een frisse school kunnen. Vanaf
dat moment zal het pand aan de Lanslaan gesloopt gaan worden en zal
de bouw daar gaan starten. De bouw zal dan 1 tot 1,5 jaar duren. Daarna kunnen we dan met alle leerlingen (onder- en bovenbouw) en met
Reinaerde naar het nieuwe pand.
U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden als we mooie plaatjes hebben
om te laten zien.
Pien van Gendt

Verjaardagen in november
3 Tré

(Schaap)

14 Jessey

(Kat)

7 Amine

(Schaap)

21 Mairo

(Geel)

9 Jorn

(Paard)

22 Melanie (Blauw)

10 Martin

(Bruin)

23 Auke

12 Hamza (Rood)
13 Krish

(Schaap)

27 Rebecca (Rood)

(Schaap)

Spel
Op de onderbouw zijn de groepslessen voor spel begonnen. De spellessen staan de komende weken in het thema van ‘bouwen en construeren’. Luuk (de handpop) verzint wat we gaan doen. Het materiaal uit de
spelles kan geleend worden, zodat we er in de klas ook mee kunnen spelen. Zo hebben we ontdekt wat je met de grote blokken kunt doen. Je
kunt erop zitten of staan. Je kunt erover lopen. Het is ook leuk om erop
te trommelen. En er werden mooie torens gebouwd. Het is natuurlijk ook
leuk en spannend om de torens weer om te gooien. In het speellokaal is
een dozenhoek, want met dozen kun je torens maken en omgooien of er
gewoon lekker in kruipen. Er wordt gebouwd met ander materiaal zoals
kleine blokken, gezaagde plankjes of schuursponsjes.
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Gezonde school
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met onze eerste stap van de
Gezonde School. We hebben afgesproken dat we vanuit school geen limonade meer aanbieden. Als er in de klas een moment is waar iets
wordt gedronken, wordt er water of thee aangeboden. Ook geven we
daarbij geen koekjes of snoepjes meer, maar b.v. een rijstwafel, fruit,
komkommer enz.
Op beide locaties hebben we een introductie gegeven over water drinken
en hebben we de limonadesiroop en snoep ingeleverd. Daarvoor kreeg
iedere groep een watertap.

Nieuws vanuit de MR
Het MR-jaarverslag van 2015-2016 staat op de website. Tevens staat het
nieuwe jaarplan voor schooljaar 2016-2017 ook online. Door vragen of
opmerkingen kunt u ons bereiken via mr@rafaelschool.nl

Het Nationaal Schoolontbijt
Wij doen dit jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt op donderdag 10
november. Alleen wordt het bij ons geen ontbijt maar een lunch. Het
gezonde lunchpakket is dit jaar nog verder uitgebreid! Het bestaat uit
allerhande brood, hartig en zoet beleg, yoghurt, muesli, melk, thee,
groente en fruit. Voor kinderen met een glutenovergevoeligheid zitten er
glutenvrije crackers in het pakket. In de lunchdozen zitten ook vrolijke
placemats en folders met lunch/ontbijttips voor alle ouders. Natuurlijk
voldoet het pakket aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.
Voor meer info bekijk de site van het nationaal schoolontbijt.

Zwemmen
We gaan weer oefenen voor het afzwemmen. Dinsdag 15 november is de
eerste dag met kleding zwemmen. Het zwemmen met kleding is tot aan
de kerstvakantie (afzwemmen). Op de afzwemdagen mogen de ouders
komen kijken. Dit is op vrijdag 16 december en dinsdag 20 december.
Op de website kunt u het protocol zwemmen bekijken.

Een logé bij groep Eend
In groep Eend hebben we een logé gehad. Het was Bobby de logeerhond.
Bobby ging elke dag met een andere leerling mee naar huis.
Bobby heeft leuke dingen gedaan, lekker gespeeld, voorgelezen, lekker
gegeten, traktaties gemaakt voor de verjaardag van Emanuel en veel
knuffels gekregen. Er is goed voor Bobby gezorgd. De leerlingen vonden
het soms best even spannend dat er een logeerhond was.
Goed gedaan hoor!
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Goede Doel
Voor kindertehuis Japtha in India zamelen we ook dit jaar weer geld in.
Iedere dinsdag mogen de kinderen geld meenemen voor de ‘goede doelen pot’. Spaart u mee!

Schaatsen
Leerlingen van de Lanslaan gaan 2x schaatsen. In november de eerste
keer en in januari de 2e keer. Hieronder ziet u het schema. Wilt u die
dag ervoor zorgen dat uw kind makkelijke en warme kleren aanheeft!
10 november

: Blauw, Oranje en Paars

17 november

: Geel, Lila en Wit

24 november

: Bruin, Groen en Rood

Ouder Koffiemiddag
Op vrijdag 25 november is er een ouder koffiemiddag van 13.30-15.00u
aan de Lanslaan 10. Deze middag is voor alle ouders van zowel de boven
als de onderbouw. Het thema van deze middag is seksualiteit en zal
doorgaan als zich meer dan 5 personen aanmelden. Ook hiervoor kunt
zich aanmelden via info@rafaelschool.nl

Herinnering ouderbijdrage
In september hebben alle ouders/verzorgers een brief gekregen over de
ouderbijdrage van € 50,00 voor dit schooljaar. Van deze bijdrage kunnen
we o.a. feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen
en Suikerfeest betalen. Ook schaffen we hiervan leerzame leermiddelen
aan en betalen we eventuele excursies van de ouderbijdrage. Kortom,
allemaal leuke en leerzame dingen die de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede komt. Omdat ons gewone budget niet toereikend is om
dit allemaal te kunnen realiseren, is het belangrijk dat wij de ouderbijdrage ontvangen. Indien u nog geen ouderbijdrage heeft overgemaakt,
zou u dat vóór 1 december willen doen op onderstaand rekeningnummer: NL37RABO0306955113 t.n.v. Rafael Utrecht o.v.v. naam kind
en groep. Voor kinderen met een U-pas, graag een kopie van de pas
inleveren.

Gezondheidsweetjes van de maand
Wist je dat kinderen tot tien jaar nog niet voldoende coördinatie in hun
handen hebben om volledig zelf hun tanden te poetsen? Tot tien jaar is
het daarom aan te raden om als ouders 1x per dag (bij voorkeur in de
avond) hun tanden na te poetsen. Meer informatie over het aanleren van
tandenpoetsen en hoe na te poetsen vind je op deze website:
http://www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/basis-schoolkind/verzorgingen-veiligheid/lichaamsverzorging/tanden-poetsen/655367

Veronique van Ham

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

3

NIEUWSBRIEF 14
Jaargang 3
November 2016

Belangrijke data
DATUM

WAT

BIJZONDERHEDEN

Donderdag
3 november

Informatieavond:
vervolgonderwijs voor
bovenbouw-leerlingen

Lanslaan
19.30u

Donderdag
10 november

Schoollunch

Onder- en bovenbouw

Vrijdag
11 november

Einde blok 1 Burgerschap

Afsluiting met ouders

Vrijdag
25 november

Koffiemiddag Lanslaan
13.30u - 15.00u

Voor ouders van onder–
en bovenbouw

Donderdag
22 december

Kerstmarkt
(Verdere info volgt nog)

Voor de ouders van de
bovenbouw

Gebaar
van de maand
NOVEMBER

Harten voor sport
Wilt uw kind graag sporten, maar is het moeilijk om een passende sport
te vinden? De gemeente Utrecht heeft een organisatie ‘Harten voor sport’
die zich inzet om je hierbij te helpen. Zij hebben twee consulenten
‘aangepast sporten’ die kunnen helpen bij het zoeken naar een leuke
sport voor uw zoon of dochter. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.sportstad-utrecht.nl/aangepastsporten/

Hallo allemaal,
De zomer is weer voorbij en de herfst is weer in volle gang. De blaadjes
vallen van de bomen en het weer wordt steeds kouder en natter. Gelukkig zijn er ook mooie dagen bij met veel zon, waardoor we nog lekker
naar buiten konden! We hebben de afgelopen tijd bewust stilgestaan bij
het herfst seizoen, wat gebeurd er nu eigenlijk allemaal tijdens de
herfst? De blaadjes vallen van de boom, spinnen komen weer tevoorschijn, paddenstoelen komen uit de grond, er gebeurd een heleboel! Omdat het soms zo regent, halen we de herfst zelf bijna letterlijk naar binnen door te knutselen. Zelfs de wind kunnen we naar binnen halen door
te spelen in de gymzaal met een grote parachute, lachen gieren brullen
in de vakantie! Bij de BSO vinden wij het belangrijk om te bewegen. De
kinderen vinden het hartstikke leuk om bijvoorbeeld te dansen op muziek
en soms zelfs een stoelendans, zo snel mogelijk zitten als de muziek
stopt! Wisten jullie dat we nog veel plekjes hebben op de BSO om te komen spelen? Kom gerust eens langs bij ons lokaal, gevestigd op de Lanslaan naast groep Roze! Voor meer informatie bel 030-2513379 of mail
naar info@vriendjes.nl
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