NIEUWSBRIEF 34
Jaargang 5
November 2018

Nieuwbouw
Na de herfstvakantie kunnen we echt gaan starten in de noodunit op het
Attleeplantsoen. Chantel Hommel, onze spelagoog, heeft één lokaal ingericht
als spellokaal. De leerlingen van de onderbouw krijgen daar spelles.
Ook de plannen van de nieuwbouw gaan steeds een stukje verder. We zijn
nu gestart met het nadenken over de inrichting van het plein op de Lanslaan.

Aantal leerlingen
Ook dit jaar zijn we als Rafael weer gegroeid. Op dit moment zitten er 202
leerlingen bij ons op school (vorig jaar zaten er in oktober 190 leerlingen bij
ons op school).

Inspectie
In april vorig jaar is onze school bezocht door de inspectie van het onderwijs.
De inspectie beoordeelt tegenwoordig niet meer de scholen apart, maar het
totale bestuur. De inspectie heeft dus een tal van scholen van het PCOU
bezocht waaronder Rafael. Op alle gebieden heeft de inspectie Rafael als
voldoende beoordeeld. Dus dat is fijn. De aanbevelingen die zijn gedaan
nemen we mee. De bevindingen zijn te lezen op de website van de inspectie.

Zwangerschapsverlof
Manon van Tuijl is weer gestart na haar zwangerschapsverlof in groep Wit.
Ook Agnes Sheombarsing en Chantal Vos zullen naar verwachting in
november weer gaan starten op Rafael. Fijn dat jullie er weer zijn!

Jarigen in november
02 Benjamin

(Rood)

13 Élin

03 Charif

(Kip)

Mason

(Kip)

14 Jessey

(Wit)

24 Pearlina

(Konijn)

Tré

(Wit)

17 Marouan

(Kat)

28 Jason

(Paard)

07 Amine

(Geel)

21 Noah

(Eend)

29 Juraysho (Konijn)

09 Jorn

(Paard)

22 Melanie

(Blauw)

Krish

(Wit)
(Goud)

23 Auke
Sander

(Zilver)
(Kat)
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Ouderbijdrage 2018-2019
Elk jaar vragen wij aan de ouders/verzorgers een bijdrage voor extra
activiteiten op school. Uw bijdrage wordt gebruikt voor feestelijke
activiteiten waar uw kind aan deelneemt, zoals Sinterklaas, Kerst,
Suikerfeest, Pasen en Carnaval. Tevens schaffen we hier andere leerzame
middelen voor aan, zoals IPads, die in de klassen gebruikt worden. Maar ook
de boodschappen voor de kooklessen, eventuele excursies en lessen worden
hieruit betaald. Daarnaast proberen we budget te reserveren voor extra leermiddelen omdat deze niet altijd door de school uit het schoolbudget betaald
kunnen worden. Kortom, allerlei leuke, gezellige, gezonde en leerzame activiteiten die de ontwikkeling van onze leerlingen zeer ten goede komt!
Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar wij stellen het zeer op prijs
indien u dit wil bijdragen voor extra activiteiten die op school gedaan worden.
Ook dit jaar is het bedrag vastgesteld op € 50,-- per leerling.
Recentelijk heeft u een e-mail van ‘WIS collect’ ontvangen met daarin een
persoonlijke link naar de betaling.
WIS collect is een beveiligde omgeving waarin u via iDeal gelijk uw
bijdrage aan ons kunt overmaken. Wij hopen dat dit voor u eenvoudiger
werkt. Aan ouders waarvan geen mailadres bij ons bekend is, is er een brief
mee naar huis gegeven.
Indien uw kind een U-pas voor de stad Utrecht heeft, hoeft u deze bijdrage
niet te betalen, maar een kopie van de pas in te leveren bij de administratie
op school (dit moet ieder jaar opnieuw).
Wanneer u door bepaalde omstandigheden niet in de gelegenheid bent om
deze bijdrage te betalen, wilt u dit dan doorgeven aan Pien van Gendt of
Jenneke van der Wal. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.
Gerry Lippes en Nicole Jongen
Administratie Rafael

Nationaal Schoolontbijt
Wij doen dit jaar weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Op donderdag 8 november hebben wij een lunch. Het gezonde lunchpakket
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. Uw kind
hoeft voor deze dag dus geen lunch mee te nemen.
Voor meer info bekijk de site van het nationaal schoolontbijt.
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Babynieuws
Afgelopen zomer hebben een paar collega’s een baby'tje gekregen. Op 25 juni
is juf Manon van groep Groen bevallen van zoontje Sem. Zij is in oktober
weer gestart op groep Wit. Juf Chantal van groep Kikker en Schaap is op
5 juli bevallen van zoontje Stijn en zij start weer in november. Juf Agnes van
groep Konijn is ook op 5 juli bevallen van dochtertje Ashley. Zij zal ook in
november starten. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk.

Sem
Stijn

Ashley

Nieuws uit groep Bruin
Op maandag 1 oktober is groep Bruin naar de film Dummie de Mummie en de
tombe van Achnetoet geweest. We gingen met de stadsbus naar bioscoop
Rembrandt. In de film ging Dummie samen met zijn vriend Goos op zoek naar
het graf van Dummies ouders, ver weg in Egypte. Het graf lag diep in een
piramide verstopt. Om bij het graf te kunnen komen moesten Dummie en
Goos flink zoeken en speuren in de grote Piramide. Gelukkig liep alles goed
af! Na afloop van de film kwam Julian Ras, die in de film Goos speelt, vragen
van de kinderen beantwoorden. ’s Middags hebben de kinderen een eigen
mummie beplakt met stroken toiletpapier en stukjes touw.

Kinderboekenweek
We kijken terug op een leuke opening waarin werd voorgelezen uit verschillende prentenboeken en waarin we allemaal om de beurt door de vriendjesboog zijn gelopen.
Op de foto’s hebben we de sfeer van de opening geprobeerd te vangen. Er is
veel voorgelezen de afgelopen weken en groep Blauw heeft zelfs met juf Ida
een eigen digitaal prentenboek gemaakt.
Met een Kinderboekenweek groet van alle bovenbouwcollega’s

STUDIEDAG
Donderdag 29 november
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Belangrijke data

Gebaar

DATUM

WAT

WIE/WAAR

Donderdag
8 november

Schoollunch

Leerlingen Bontekoelaan

Vanaf november

Oefenen
voor diplomazwemmen

Leerlingen Bontekoelaan

Donderdag
29 november

Studiedag

Alle leerlingen vrij

van de maand
November

Oproep
Wij zijn op zoek naar een kerstkunstboom. Heeft u misschien een kunstboom
waar u niets meer mee doe, dan kunnen wij deze op Rafael goed gebruiken.
Laat het ons weten via info@rafaelschool.nl

Goede doel
Ook dit jaar zetten wij ons weer in voor een goed doel.
Alle ouders en verzorgers die betrokken zijn bij Rafael, kunnen een goed
doel opgeven. De leerlingen gaan van alle opgegeven doelen het nieuwe
doel kiezen. D.m.v. een PowerPoint informeren wij de leerlingen over de
ingebrachte goede doelen. Hierna mogen zij hun keuze bepalen via een
stembiljet. Weet u een goed doel? Mail dit, samen met wat achtergrondinformatie, naar info@rafaelschool.nl. Graag vóór 8 november.

Nieuws uit groep Konijn
De afgelopen weken zijn we in de klas bezig geweest met het thema
‘Onderwaterwereld’. Dit kwam voort uit de Kinderboekenweek; waar het
boek ‘de mooiste vis van de zee’ centraal staat. We hebben heel wat af
geknutseld en zo in de klas een eigen aquarium gemaakt. Er zitten heel
veel vriendjes in de zee, zoals de walvis en de inktvis en we hebben met
onze handen een krab gestempeld. De kinderen hebben ook kunnen voelen
hoe het voelt om de onderkant van je voet te verven en dan af te drukken
op papier. Zo hebben we een mooie zeester gemaakt.
Ook meester Rob is bij ons op visite geweest en heeft theaterlessen gegeven. Deze sloten mooi aan bij het thema. Het ging over het boek ‘Roos en
het rengras’. Roos ging op zoek naar rengras en ging daarvoor varen over
de zee. Ze kwam allemaal dieren tegen, wat een avontuur. Als afsluiting
hadden we een voorstelling in de aula. Hier werd het verhaal van Roos nog
eens uitgebeeld én konden we meezingen met alle liedjes.
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Oefenen voor afzwemmen
In november gaan we weer oefenen om met kleding te zwemmen. Dit is
voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die nog niet afzwemmen voor
een diploma. Wij hopen dat de leerlingen op deze manier, als zij
kleding aan hebben, zich ook in het water kunnen redden en dan niet in
paniek raken.
Vergeet dus niet om uw kind de juiste kleding mee te geven!

Kledingeisen voor leerlingen die nog NIET afzwemmen
voor een diploma


Badkleding



Shirt met lange mouwen



Lange broek met gulp (geen legging)



Plastic tas (met naam) om natte kleding in op te bergen

Kledingeisen A


Badkleding



Shirt met lange mouwen



Lange broek met gulp (geen legging)



Schoenen*



Plastic tas (met naam) om natte kleding in op te bergen

Kledingeisen B


Badkleding



Shirt met lange mouwen



Lange broek met gulp (geen legging)



Schoenen*



Plastic tas (met naam) om natte kleding in op te bergen

Kledingeisen C


Badkleding



Regenjas, windjack of dunne zomerjas met lange mouwen



Shirt met lange mouwen



Lange broek met gulp (geen legging)



Schoenen*



Plastic tas (met naam) om natte kleding in op te bergen

 Alleen de hiernaast afgebeelde schoenen zijn volgens de diploma richtlijnen van de NPZ toegestaan. Overige modellen worden afgewezen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leerlingen kleding mee krijgen voor de
zwemles. Team Bovenbouw Rafael
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Nieuws van Vriendjes
Hallo allemaal,
Het nieuwe schooljaar zijn we gestart met een nieuw activiteiten thema
‘Een leven vol experimenten’! We zijn toen begonnen met het maken van
een vulkaan van klei. Toen deze gedroogd was, hebben de kinderen deze
geverfd en daarna was het eindelijk zo ver…. We hebben de vulkaan laten
uitbarsten!!
De week erna is er slijm gemaakt door de oudste kinderen. Dit vonden
de jongere kinderen uiteraard ook erg interessant! Ook zijn er mooie kleurplaten in het thema gekleurd! Door het mooie weer hebben we veel buiten
gespeeld. We hebben dus heerlijk genoten van het nazomerweer. Zelfs tot
en met oktober hebben we, door het heerlijke weer, lang buiten kunnen
spelen. De kinderen genieten hier zichtbaar van.
In de herfstvakantie zijn wij gestart met een nieuw thema ‘De ruimte in’.
We hebben onder andere weer nieuwe kleurplaten gekleurd, een mooie
ruimtetekening gekrast, onszelf tot astronaut omgetoverd en een grote
raket gemaakt! Het thema ‘De ruimte in’ loopt tot en met 30 november,
dus na de herfstvakantie gaan we hiermee verder. We zullen dan nog
een planeten-memory en sterrenpuzzels maken, sterrenbeelden namaken,
alien-tikkertje spelen, en nog wat andere spellen en we zullen bekijken wat
de zwaartekracht nu eigenlijk doet… De kinderen hebben hier al veel zin in!
Heeft u nog lege 0,5 liter flessen? Deze mogen dan afgegeven worden bij
de BSO, dan kunnen wij hier raketten/ufo’s mee knutselen!
Na de herfstvakantie zullen wij op maandag en woensdag gebruik gaan
maken van een tweede lokaal. Op deze dagen merken wij dat de kinderen
er veel baat bij hebben als we in wat kleinere groepjes activiteiten aanbieden. We zullen dan ook op deze dagen de groep vanaf het begin van de
middag splitsen. Op de overige dagen bieden we in het lokaal van groep
Groen in kleine groepjes activiteiten aan. Zo hebben we de groep bijvoorbeeld tijdens het fruit eten al gesplitst, maar ook gaat er een groepje buiten spelen terwijl de andere kinderen binnen een activiteit doen.
Groetjes van het team van BSO Vriendjes van Rafael
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