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Nieuws van de directie

Welkom allemaal! De kop is er af!
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
We zijn gestart met heel veel nieuwe leerlingen en natuurlijk ook met een
aantal nieuwe medewerkers.
Er zijn zelfs zoveel nieuwe kinderen dat er in de vakantie op de Bontekoelaan
twee extra lokalen zijn geplaatst, en over 3 weken komen er ook nog 2 extra
lokalen op het Attleeplantsoen.
De nieuwbouw is dus echt nodig!
Komende week is er weer een informatieavond voor de bewoners in de wijk
over de nieuwbouw. We hopen dat de eerste paal snel geslagen gaat worden.
Wij wensen iedereen een goed jaar.

Pien en Jenneke

Jarigen in september

04 Tobias

(Hond)

15 Ousman

(Oranje)

06 Jihan

(Geel)

19 Adam

(Lila)

07 Megan

(Goud)

19 Hamza

(Rood)

11 Denise

(Geel)

26 Nour

(Konijn)

14 Gwen

(Geel)

26 Fabian

(Bruin)
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Vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2018-2019
Hieronder treft u een overzicht van belangrijke data, 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’ of via deze link.
Vakanties
Herfstvakantie

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

Kerstvakantie

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari

Krokusvakantie

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart

Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april

e

2 Paasdag

Maandag 22 april

Tulpvakantie

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei

Hemelvaartsdag

Donderdag 30 mei en vrijdag 1 juni

2e Pinksterdag

Maandag 10 juni

Zomervakantie

Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus

e

1 schooldag

Maandag 2 september

Studiedagen
Leerlingen vrij

Maandag 29 oktober

Leerlingen vrij

Donderdag 29 november

Leerlingen vrij

Dinsdag 2 april

Leerlingen vrij

Woensdag 5 juni

Leerlingen vrij

Vrijdag 12 juli

Rafaelshow
Vrijdag

Ochtend

Middag

12 oktober

Kikker en Pauw

Bruin, Paars en Rood

25 januari

Konijn, Paard en Zwaan

Groen, Lila en Roze

15 maart

Kat en Kip

Blauw, Geel en Oranje

10 mei

Muis en Schaap

Goud, Wit en Zilver

21 juni

Eend en Hond
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Leerlingzorgdagen

Leerlingen van die groep zijn vrij

Konijn

Dinsdag 8 januari

Bruin en Goud

Dinsdag 8 januari

Eend en Pauw

Donderdag 10 januari

Blauw en Lila

Donderdag 10 januari

Kat en Kikker

Dinsdag 15 januari

Geel en Groen

Dinsdag 15 januari

Hond

Vrijdag 18 januari

Oranje

Vrijdag 18 januari

Kip en Schaap

Dinsdag 22 januari

Paars en Rood

Dinsdag 22 januari

Muis en Paard

Donderdag 24 januari

Wit en Zilver

Donderdag 24 januari

Gebarencursus
3x per jaar geven onze logopedisten een gebarencursus. Deze zijn voor
ouders, verzorgers, familie en bekenden van onze leerlingen.
Verdere informatie over deze cursus en aanmelding volgt nog. De data zijn:
maandag 15 oktober | dinsdag 15 januari | donderdag 4 april

Zwemrooster
Op dinsdag- en vrijdagochtend is er schoolzwemmen voor de kinderen van de
bovenbouw in zwembad Fletiomare. Informatie hierover ontvangt u via de
leerkrachten. Het protocol zwemmen en de kledingeisen kunt u terugvinden
op onze website onder ‘Ouders’ of via deze link.

Dinsdag

Goud | Wit

Bus vertrekt: 9.15
Zwemmen van 10.00-10.45
Bus terug: 11.30

Dinsdag

Blauw | Lila | Paars

Bus vertrekt: 10.10
Zwemmen van 10.45-11.30
Bus terug: 12.15

Dinsdag

Bruin | Rood | Roze

Bus vertrekt: 11.55
Zwemmen van 11.30-12.15
Bus terug: 14.00

Geel | Groen | Oranje | Zilver

Bus vertrekt: 10.15
Zwemmen van 10.45-11.30
Bus terug: 12.15

Vrijdag
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Rectificatie schoolkalender
Helaas zijn er in de schoolkalender een aantal foutjes geslopen.
Graag wijzen wij u op de volgende aanpassingen:

De schoolfotograaf komt op 10 september op het Attleeplantsoen

Vrijdag 15 maart: Rafaelshow voor groep Oranje, Geel en Blauw is in
de middag

Groep Blauw heeft op donderdag 10 januari leerlingzorgdag en groep
Geel op dinsdag 15 januari

Start Burgerschap Blok 3 is op maandag 28 januari

Portfolio
Alle leerlingen hebben voor de zomervakantie hun portfolio mee naar huis
gekregen. Wij hebben deze map nog niet van iedereen terug gekregen. Wilt
u deze aan uw kind meegeven, zodat wij er dit jaar weer leuke werkjes in
kunnen doen.

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf weer op onze school.
Voor de bovenbouw: donderdag 6 september
Voor de onderbouw: maandag 10 september
Dus alle haren stoer en mooie kleren aan voor de foto!!

Gebaar
van de maand

Website
Op onze website, www.rafaelschool.nl hebben we informatie voor het
nieuwe schooljaar geplaatst, zoals het informatieboekje, de schoolgids, de
kalender en het smoelenboekje. Daarnaast staat er onder ‘Onderwijs’ een
kopje met ‘Vakanties en vrije dagen’ en ‘Gym– en zwemrooster. Zo kunt u
te allen tijde zien wanneer uw kind vrij is van school, gym- of zwemles
heeft. Zoals u gewend was, staan de nieuwsbrieven ook op de site. Deze
zijn te vinden onder de kop ‘Nieuwsbrieven’.

September

Belangrijke data
DATUM

WAT

WIE/WAAR

Donderdag
6 september

Schoolfotograaf

Leerlingen
Bontekoelaan

Maandag
10 september

Schoolfotograaf

Leerlingen
Attleeplantsoen

Dinsdag
11 september

Informatieavond
voor ouders

Attleeplantsoen en
Bontekoelaan

Woensdag
26 september

Start
kinderpostzegelactie

Leerlingen
Bontekoelaan
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Nieuwe medewerkers bij Rafael
Mijn naam is Emma-Sophie, ik ben 21 jaar en ben pas afgestudeerd
als Pedagogisch medewerker/Onderwijsassistent. Ik heb een grote passie
voor fotografie en mode. Ik hoop met deze baan zoveel mogelijk de kinderen te kunnen helpen in het zelfredzaam zijn en ik hoop dat ik persoonlijk
erg zal groeien.

Hallo, mijn naam is Judith Koot, 54 jaar, getrouwd, drie kinderen waarvan
nog één thuis en ben geboren en getogen in het mooie Vreeswijk.
Vroeger speelde ik altijd schooltje met mijn vriendinnetjes en vaak was ik
de gymjuf of zat ik sommen/dictees na te kijken met een rood potlood….
Toch belandde ik niet in het onderwijs, ik startte op een peuterspeelzaal,
werkte als klassenassistente op de mytylschool en na mijn zwangerschapsverlof ging ik aan het werk als woonbegeleidster in een gezinsvervangend
tehuis.
De laatste 17 jaar zat ik tussen de ukkies op een kinderdagverblijf. Met
heel veel plezier werkte ik daar in verschillende functies, maar toch begon
het onderwijs weer te kriebelen…. en daarom heb ik een open sollicitatie
naar Rafael gestuurd met de vraag of er iemand nodig was.
In september start ik als inval onderwijsassistente voor drie dagen. Ik verheug me er erg op om met de kinderen aan de slag te gaan. Enne, dat rode
potlood ruil ik in voor stickertjes.

Dag, ik ben Chaja Vlaming, en vanaf het begin van dit schooljaar werk ik op
donderdag en vrijdag in groep Wit. Ik heb er heel veel zin in en ben benieuwd! Ik ben 44 jaar geleden geboren en getogen op Texel, misschien
dat ik daarom nog steeds graag op de Waddeneilanden ben. Ik heb twee
zonen van 11 en 13 jaar. Voordat ik op Rafael kwam, heb ik veel ervaring
opgedaan als leerkracht in het reguliere onderwijs. Ik vind het leuk om
creatief bezig te zijn, en ik houd van muziek en sport. Wie weet zien we
elkaar binnenkort!

Beste allemaal, vanaf 1 september begin ik als inval onderwijsassistent en
kunnen jullie me tegenkomen op beide locaties. Ik ben Joyce DielemanBronneberg, ben 44 jaar oud en w oon met man, drie kinderen en
een kat in Utrecht. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te lezen, naar
muziek te luisteren, te wandelen en kamperen. Ook ben ik vrijwilliger bij
kidslarp.
Na mijn studie orthopedagogiek ben ik gaan werken bij Zonnehuizen in
Zeist als pedagogisch hulpverlener op leefgroepen en later binnen
Intermetzo in functies met een coördinerende rol bij behandeltrajecten.
Het onderwijs is voor mij een nieuw werkterrein en ik heb heel veel zin
om in die omgeving te gaan werken met kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben. Tot ziens!
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van de Pr. Wilhelminaschool
en de Rafaelschool voor zeer
moeilijk lerende kinderen (zml)

5

NIEUWSBRIEF 32
Jaargang 5
September 2018

Nieuwe medewerkers bij Rafael
Mijn naam is Patricia van der Zweth, ik ben 38 jaar en woon sinds een aantal jaar samen met mijn man en onze 2 kinderen in De Meern.
Timme is 6 en Olivia is net 4 jaar geworden. In 2001 ben ik afgestudeerd
aan de PABO. Ik heb eerst een lange tijd op een basisschool in Rotterdam
gewerkt en de afgelopen jaren op een school in Vleuten. Ik heb daar les
gegeven in de groep 1 t/m 4. Ik ga 2 dagen in groep Muis werken en op
woensdag als vaste invaller op school. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Hallo!
Ik ben Minke Visser, juf en moeder van drie kinderen. Ik ben 37 jaar en
woon in Utrecht. Zo fijn om straks op de fiets naar mijn werk te kunnen.
Ik heb een aantal jaar gewerkt op Mytylschool de Trappenberg in Huizen.
Daar werkte ik in de bovenbouw met zml leerlingen met een lichamelijke
beperking. En nu is het tijd voor een nieuw avontuur! Lesgeven aan
groep Geel van Rafael. Ik ben heel benieuwd en heb er veel zin in. Voor de
zomervakantie heb ik al even kennis gemaakt met de leerlingen van groep
Geel. Erg leuk was dat. Ze hadden me ook huiswerk meegegeven voor in
de vakantie: de dansjes van Kinderen voor Kinderen gaan oefenen. Want
dat is me duidelijk geworden, groep Geel danst graag! Of ik ze nu na de
zomer allemaal al ken weet ik niet, maar aan het eind van het schooljaar
vast.
Hoi!
Ik ben Salma Abdelghani Idrissi. Ik ben 22 jaar en woon in Nieuwegein. Ik
heb de opleiding pedagogisch medewerker afgerond, daarna ben ik de opleiding Pedagogiek gaan volgen. Tijdens deze studie heb ik als bijbaan veel
gewerkt in de kinderopvang. Vorig jaar heb ik mijn studie Pedagogiek afgerond en vanaf dit jaar zal ik als onderwijsassistent werkzaam zijn op Rafael. Twee jaar geleden heb ik voor het eerst kennisgemaakt met Rafael. Ik
heb toen een jaar stagegelopen in groep Schaap. Vorig jaar ben ik na
de kerstvakantie teruggekomen om mijn afstudeerproject voor Rafael te
maken. Rafael is voor mij dus niet helemaal nieuw. Nu ik klaar ben met
mijn studie mag ik op Rafael komen werken, waar ik heel veel zin in heb. Ik
vind het altijd erg gezellig op school met de kinderen en collega’s. Ik kijk
uit naar het nieuwe schooljaar en alle leuke en leerzame dingen die we
gaan doen. Groetjes, Salma.
Hallo,
Mijn naam is Corine Doornenbal, ben 16 (bijna 17) jaar en ik woon in Harmelen. Begin 2018 heb ik 10 weken stage gelopen in groep Kat.
Ik genoot van de sfeer en de contacten met de kinderen. Vanaf dat moment wist ik het zeker: ik wil verder in het bijzonder onderwijs. Liefst zo
snel mogelijk. Mijn BOL opleiding (5 dagen leren met stages) heb ik kunnen
omzetten naar een BBL opleiding (4 dagen werken, 1 dag naar school). Ik
ben dan ook heel erg blij dat ik mijn opleiding (onderwijsassistente) in deze
vorm bij Rafael kan vervolgen. Vanaf 27 augustus 2018 ben ik maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig in groep Paars. Ik zie er naar uit
om op een positieve manier met de (uw) kinderen aan de slag te gaan. Tot
snel, groetjes Corine
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Hallo allemaal, mijn naam is Glenn Meijer en ik ben 23 jaar oud. Ik ben
geboren in Utrecht en woon in Nieuwegein.
Zo’n zeven jaar geleden ben ik begonnen aan de sportopleiding hier in
Utrecht. Voordat ik een zware blessure kreeg, was de sportwereld ook
zeker mijn ambitie. Tijdens mijn revalidatie periode kreeg ik te horen dat
ik nooit meer kon sporten op het niveau dat ik toen had. Ik heb geluk
gehad dat ik tijdens de opleiding de mogelijkheid kreeg om als sportbegeleider te werken met mensen die een beperking hebben. Dat jaar heeft
mijn ogen geopend en ik wist vanaf dat moment dat ik geen andere
doelgroep meer wou begeleiden. Ik heb netjes mijn studie afgerond en
ben bij een buitenschoolse kinderopvang gaan werken. Dit werk doe ik al
bijna 2 jaar en ik zal tijdens mijn vrije uren nog zeker op de buitenschoolse opvang te vinden zijn. Ik ben als invaller aangenomen dus u
zult mij niet op vaste dagen zien. Maar ik kijk er naar uit om u te ontmoeten. Ik heb heel veel zin in het nieuwe jaar ik hoop jullie ook.

Mijn naam is Marie-José van Nuland. I k start dit jaar als leerkracht
op Rafael in groep Paard. Afgelopen drie jaar heb ik als Ambulant Begeleider van Reinaerde op de Rafael gewerkt. Voor sommigen ben ik dus al
een bekend gezicht. Ik ben getrouwd met Toon, we hebben drie kinderen
en wonen in Houten.
Ik heb er enorm veel zin in om op Rafael aan de slag te gaan en er een
goed en gezellig schooljaar van te maken. Tot ziens!

Kinderpostzegelactie
Op woensdag 26 september begint de kinderpostzegelactie weer. Ook dit
schooljaar doen wij met alle groepen van de locatie Bontekoelaan mee
met deze actie. Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie worden
kwetsbare kinderen over de hele wereld geholpen.

Tand-wiel
Heeft uw 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.
De schooltandarts komt eind augustus en in september naar onze school.

Gezondheidsweetjes van de maand
Na een hopelijk heerlijke vakantie is de school weer begonnen en
gaan we de herfst weer tegemoet. Om lekker in beweging te blijven nu
buitenspelen wat lastiger gaat worden, is het goed om te kijken naar een
goede plek voor je kind om te blijven bewegen en zijn/haar energie kwijt
te kunnen. Voor iedereen die nog niet een passende plek heeft kunnen
vinden: www.sportstad-utrecht.nl/aangepast-sportaanbod

Veronique van Ham
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