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Kunst bij de nieuwe school!
Gemeente Utrecht is een groot voorstander van het toepassen van kunst
bij en in maatschappelijke gebouwen. Bij de bouw van een nieuwe school
kijkt de gemeente hoe er kunst gerealiseerd kan worden. Op dit moment
onderzoeken we op welke manier dit het meest past binnen Rafael.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een kunstwerk op of aan de school of
toegepaste kunst op het plein zijn. Samen met de gemeente selecteren
we een aantal kunstenaars die voor ons gaan schetsen. We zijn benieuwd
wat voor ideeën zij hebben!

Nieuws uit de MR
De MR is dit schooljaar voor de derde keer bij elkaar geweest. Ondanks
dat de groep voor het grootste deel uit nieuwe leden bestaat, zijn we
blij met de vlotte opstart en de prettige samenwerking binnen de MR en
de directie. Dit is belangrijk, om zo op een goede manier met elkaar te
kijken naar het beleid binnen onze school. Input vanuit onze achterban
is voor ons heel belangrijk, maar krijgen we niet zoveel. Daarom hebben
we voor onze jaarlijkse cursus gekozen voor het onderwerp 'participatie
van de achterban'. Maar ook zonder cursus hebben we bedacht dat het in
ieder geval belangrijk is om een gezicht bij een naam te hebben van de
MR-leden. Dus vandaar een foto van de club! Op de website staat de foto
ook en wisten jullie al dat daar onder het kopje 'ouders' ook een kopje MR
staat? Daar staan alle verslagen en het jaarplan. Mocht iemand een idee
hebben om de zichtbaarheid van de MR te vergroten binnen onze school,
dan horen we het graag. Mailen kan naar mr@rafaelschool.nl.
Alle zes de leden kunnen deze mail lezen. Hartelijke groet: Arjon, Eline,
Ida, Jeanette, Jon en Marionne.

Jarigen in februari
01 Soumaya

(Groen)

21 Alae

06 Mels

(Paars)

23 Abdullah (Kip)

11 Quinten

(Geel)

12 Shivam

(Goud)

15 Loïs

(Bruin)

16 Claudi

(Blauw)

17 Lieke

(Wit)

(Rood)

Aysegül

(Rood)

Cemile

(Paars)

28 Evi

(Kat)
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Spup, ons goede doel
Met kerst is er 640 euro opgehaald voor Spup, het goede doel van dit
schooljaar. Een heel mooi bedrag! Met dit bedrag gaan we een jaar lang
een hond sponsoren. Deze hond wordt opgeleid voor hulphond.
We hebben gekozen voor Nobel. Hieronder stelt hij zich even voor.
Hoi, ik ben Nobel. Ik ben geboren in deze warme zomer en dat is vást
de reden dat ik zo'n mooi, zonnig kleurtje en dito karakter heb - knipoog.
Mijn pleegbazen willen me van alles bijbrengen, maar vooralsnog heb ik
het vooral druk met spelen, eten en slapen, véél slapen. Dat doen alle
kleintjes, toch?
Nobel woont nu sinds kort in een puppypleeggezin. Dit jaar zullen we
regelmatig informatie ontvangen over het wel en wee van Nobel. Via de
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Nieuws uit groep Kikker
We zijn na de vakantie gestart met het thema: ‘Piraten’. Er staat zelfs een
piratenschip in de groep. Met woordenschat hebben we het over gisteren,
vandaag en morgen. We weten steeds beter welke activiteiten we hebben
op de verschillende dagen.
Elke week op woensdag hebben we dansen op het programma staan.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym. Van bewegen worden we blij.
Er wordt hard gewerkt in de groep en deze week gaat het nog beter
want we hebben een nieuw digibord!

Nieuws uit groep Groen
We zijn druk bezig geweest in groep Groen. Voor de Rafaelshow hebben
we het boek Kikker en zijn vriendjes nagespeeld, samen met groep Lila en
groep Roze. We hebben ons verkleed als Kikker, Eend, Rat en de andere
vriendjes van Kikker. Zo hebben we elke bladzijde van het prentenboek
nagespeeld. Ook zijn we deze week veel buiten geweest en hebben we
heerlijk gespeeld in de sneeuw. We hebben veel sneeuwballen gegooid,
sneeuwpoppen gemaakt en sommige leerlingen hebben zelfs geholpen om
het plein sneeuwvrij te maken met zelfgemaakte sneeuwschuivers.
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Ouderavond Spel
De presentatie Spel tijdens de ouderavond op woensdag 16 januari is
goed bezocht. We hebben op deze avond gekeken hoe de spelontwikkeling verloopt. We hebben ons vooral gericht op ‘vrij spel’. Ik heb daarbij
een beeld gegeven over de manier waarop wij als Rafael aan spel werken.
Wij vinden spel een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Dus ook op
dit gebied proberen we het onderwijsaanbod steeds meer te optimaliseren. Dit is een proces dat momenteel volop in ontwikkeling is op Rafael.
Ik vond het een geslaagde avond, met een positieve sfeer. Bedankt voor
uw betrokkenheid en enthousiasme! Chantel Hommel Spelagoog Rafael.
Reacties van ouders thema-avond Spel en Seksualiteit
De informatieavond met als thema Spel, heb ik als zeer interessant en
leerzaam ervaren. Ik raad het alle ouders aan! Met name de ouders die
nieuw zijn bij Rafael. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Ik zou
het fijn vinden als deze bijeenkomst 2x per jaar wordt aangeboden. Zelf
ben ik erg enthousiast over deze bijeenkomst. Als ik nog een uitnodiging
zou krijgen, dan zou ik zonder twijfel weer gaan. Chantel bedankt voor
het delen van jouw kennis! Nadia (moeder van Youssef groep Blauw)
Ik ben naar de spelworkshop geweest. Het was interessant, leerzaam en
ook herkenbaar. Erg leuk dus! Pascal (vader van Alex groep Muis)
Spelen, is dat ergens goed voor? J a, spelen is naast leuk ook heel
erg nuttig voor je kind, zo leerden wij afgelopen woensdagavond van
Chantel, spelagoog op Rafael, op de ouderbijeenkomst. Chantel nam ons
mee in de wereld van het spelen. Ze vertelde over de ontwikkeling van
spelniveaus die je bij je kind kunt zien. Ze vertelde over sociale vaardigheden die je kind leert door te spelen. En ze gaf nuttige tips over hoe je
als ouder op een leuke manier kunt meedoen in het spel van je kind. Als
laatste - niet onbelangrijk - vertelde ze wat je kunt doen als je kind het
moeilijk vindt om te spelen, of zich juist te veel laat meeslepen in zijn
spel. Een heel leerzame avond waarin Chantel ook de tijd nam om vragen
van de aanwezige ouders te beantwoorden over het spelgedrag van hun
eigen kind. Dankjewel Chantel en wat ons betreft zeker een aanrader!
Linda (moeder van Tobias groep Hond)
Ik vond de avond erg interessant en leerzaam. Ik heb voor de workshop
seksualiteit gekozen omdat ik er meer van w ilde w eten. Tijdens de
avond heb ik veel nieuwe informatie en antwoorden gekregen op mijn
vragen. Wij konden als ouders meningen, informatie en ervaringen
uitwisselen. Ik heb me een idee kunnen vormen over hoe een kind met
beperking de puberteit ervaart en hoe die de seksualiteit ziet .Wat ook
van belang is, is om rekening te houden met *alles wordt letterlijk genomen*. Dus voordat ik iets zeg, moet ik weten dat mijn kind het letterlijk
zal nemen. Ik hoop verder dat de school nog meer van zulke informatieve
avonden organiseert, want dat hebben we als ouders hard nodig.
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Belangrijke data
DATUM

Gebaar
WAT

WIE/WAAR

van de maand
Februari

Donderdag 7 februari

Open dag
STIP VSO

Zie bijlage
16.00-20.00 uur

Vrijdag 22 februari

Carnaval

Alle leerlingen

Maandag 25 februari
t/m vrijdag 1 maart

Krokusvakantie

Alle leerlingen vrij!

Vrijdag 15 maart

Rafaelshow
Attlee ‘s morgens

Kat en Kip

Vrijdag 15 maart

Rafaelshow
Bontekoe ‘s middags

Blauw, Geel en Oranje

De wanten

KROKUSVAKANTIE
Van maandag 25 februari t/m
vrijdag 1 maart
Gezondheidsweetjes
Beeldschermen zijn bijna niet meer weg te denken uit ons leven. Maar
wat voor afspraken maak je daar thuis over en hoe gezond is het? We
weten nog niet zo goed wat de beste adviezen zijn voor de tijd achter
een beeldscherm. Een deel van de specialisten adviseert maximaal 10 minuten per dag, anderen maximaal 1 uur bij kinderen van 6 jaar. Het
is vooral erg belangrijk om te zorgen voor afwisseling van stilzitten met
bewegen en zorgen dat de kinderen geen gewelddadige of enge dingen
zien. Kinderen hebben vaak niet door dat een spel fantasie is en dat
apps echt geld kosten. Advies: zorg voor regels waar je kind zich aan
kan houden. Kinderen die al vroeg gewend zijn om zich aan regels te houden over schermtijd, hebben er later minder moeite mee. Kijk regelmatig
met het kind mee en zorg voor bescherming in wat ze kunnen zien. Voor
meer informatie:
www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/basis-schoolkind/media/660171

Veronique van Ham
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