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Kunst
Bij elk bouwproject gefinancierd door gemeente is een deel van het geld
voor kunst. 2 weken geleden hebben we met de leden van de pleincommissie een overleg gehad met de gemeente over de kunst. We hebben
een presentatie gehad van kunstenaars die kunst toepassen in de buitenruimte. Met de commissie hebben we onze voorkeur aangegeven voor
enkele kunstenaars die kunst toepassen in afscheidingen en hekken.
Met onze input komt de gemeente met enkele kunstenaars waaruit wij
een kunstenaar kunnen kiezen. Dit kan dan toegepast worden bij de
afscheidingen tussen de pleinen. We houden u op de hoogte!

Ziektevervangingen
U heeft vast al in het nieuws gehoord dat er een groot tekort is aan invallers. Voor veel scholen is het soms niet meer te realiseren om onderwijs
te geven als er zieke leerkrachten zijn. De kinderen hebben dan vrij. Wij
zijn blij dat dit bij ons gelukkig nog niet de situatie is. Wij hebben een
aantal vaste collega’s die we kunnen inzetten bij ziekte en verlof. Gelukkig
heeft Rafael ook niet te maken gehad met de griepgolf. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft!

Conciërge Rafael
Voor de krokusvakantie hebben we afscheid genomen van onze conciërge
op het Attleeplantsoen, Hans van der Linden. Hij is met pensioen gegaan.
Onze nieuwe conciërge is Robert Ooijevaar.

Hans

Robert

Gezondheidsweetjes
Wist je dat kinderen kleinere porties eten nodig hebben dan volwassenen?
Hoe ouder je wordt hoe meer de porties groeien tot wat een
volwassenen nodig heeft. Via deze link kan je voor jezelf en het hele
gezin opzoeken hoeveel eten je op de dag nodig hebt (van de hoeveelheid
fruit, groente, melk en boterhammen tot de warme maaltijd).
Gezond eten met de schijf van vijf/hoeveel en wat kan ik per dag eten

Veronique van Ham
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Goed doel 2019: hulphond Nobel
Elke maand krijgen de groepen post van Nobel. De eerste post is inmiddels ontvangen. In de onderbouw krijgt elke groep een grote enveloppe
met post en op de bovenbouw krijgen de groepen mail van Nobel. Nobel
heeft leuke foto’s gestuurd. Foto’s waarop we konden zien dat hij naar de
dierendokter moest en een spuitje kreeg. Dat vond hij best spannend.
Ook een foto waarop we konden zien dat hij in het park aan het wandelen
was en kennis maakte met andere honden. Zo leert hij steeds een beetje
meer.

Nieuws uit groep Kip
De afgelopen drie weken heeft groep Kip danslessen mogen volgen bij
Alexandra van het UCK. Het waren leuke danslessen waarbij de kinderen
echte piraten waren die gingen varen op hun boten, de zeilen hiervan gingen hijsen, door de verrekijkers gingen kijken, het dek gingen schrobben
en lekker gingen dansen in de kajuit. De kinderen hebben veel
plezier beleefd aan deze leerzame danslessen. Ook mocht groep Kip op
maandag 11 februari naar het ‘Teddy Bear Hospital’ op onze school. De
kinderen hadden allemaal een knuffel meegenomen waarbij ze samen met
een student medicijnen hun beer gingen onderzoeken. Sommige knuffels
kregen een pleister, anderen een verbandje en er werden zelfs röntgenfoto’s gemaakt. Gelukkig kon iedere knuffel helemaal beter
gemaakt worden!

Nieuws uit groep Lila
Op school hebben we gewerkt met het thema ‘vervoer’. We hebben
verschillende werkjes gedaan rondom dit thema. Tijdens de kooklessen
hebben we hier ook aandacht aan besteed door auto’s te maken van
banaan en kiwi. Dat was leuk en lekker!
Tijdens de muzieklessen van meester John hebben we diverse liedjes
geleerd die te maken hebben met vervoer. Bij een liedje over een trein
mochten de kinderen om de beurt de conducteur zijn.
We werken nu met een takenrooster in groep Lila. De kinderen kiezen
aan het begin van de week een huishoudelijke taak waar ze de rest van
de week verantwoordelijk voor zijn. Elke week wordt er een nieuwe taak
gekozen. We werken op dezelfde manier bij het kiezen van een ochtendwerkje. De kinderen kiezen op maandag hun werkjes voor de hele week.
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Belangrijke data
DATUM

Gebaar
WAT

WIE/WAAR

van de maand
Maart

Vrijdag 15 maart

Rafaelshow
Attlee ‘s morgens

Kat en Kip

Vrijdag 15 maart

Rafaelshow
Bontekoe ‘s middags

Blauw, Geel en Oranje

SV Kampong Hockey
Hockeytraining voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar die, vanwege hun
verstandelijke en/of lichamelijke beperking of gedrag, niet mee kunnen
doen met een regulier hockeyteam. Het doel van aangepast hockey is om
spelenderwijs tijdens de training de basisvaardigheden van hockey aan te
leren. Alles is er op gericht de spelers binnen hun mogelijkheden, plezier
in sport te laten ervaren
Ook is het mogelijk dat de spelers deelnemen aan de KNHB competitie die
volgens de reguliere zestal regels, op een kwart veld wordt gespeeld en
afhankelijk van de grootte van de poule, op een aantal zaterdagen plaats
vindt. Deze training wordt gegeven op zaterdagochtend van 10.15 - 11.15
uur en/of woensdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur.
Sport en Spel
Sportmogelijkheid voor jonge kinderen vanaf ongeveer 5 jaar voor wie
het (nog) moeilijk is om met een reguliere groep mee te doen. Tijdens de
trainingen zijn het hebben van plezier en lekker bewegen in een groep de
belangrijkste uitgangspunten. Daarnaast wordt er geoefend met het leren
samenwerken en functioneren in een team.
Het groepje krijgt professionele begeleiding en er worden materialen gebruikt die geschikt zijn voor deze doelgroep. Met deze materialen worden
spelletjes gedaan die gericht zijn op onder andere balgevoel en motoriek.
Ongeveer twee oefeningen per training wordt er gewerkt aan de basisvaardigheden van hockey.
Deze training wordt gegeven op zaterdagochtend 10.15 - 11.15 uur
Informatie
Iedereen is welkom om een paar keer vrijblijvend mee te doen met de
training voordat je beslist om je kind aan te melden. Graag wel van tevoren laten weten dat je kind naar de training komt.
Bettien Streng 030-6570957 g.hockey@kampong.nl www.stickweb.nl
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Nieuws van de gezonde school
Het speerpunt van de gezonde school dit schooljaar is:
‘meer bewegen op school’
Op 25 maart t/m 18 april 2019 starten we met de
‘Rafael Beweegweken’.
We gaan extra aandacht besteden aan nog meer bewegen. Tijdens de lessen kan dit in de vorm zijn van springen naar het goede cijfer of rennen naar de goede letters.
Tijdens het buitenspelen worden spellen neergezet en bij
de gymlessen worden deze spellen voorgedaan en uitgelegd.

Vertellen over een sport
In de groepen zijn we op zoek naar ouders die samen
met hun kind over de sport willen vertellen. Zit uw zoon
of dochter op een leuke sport en zou uw kind daar iets
over kunnen vertellen? U mag dit doorgeven aan de
groepsleiding.
Het is extra leuk wanneer u ook foto’s daarvan heeft en
bijvoorbeeld materialen zoals de kleding van de sport.

Rafael Beweegweken
25 maart t/m 18 april 2019

sport

Extra informatie over sporten:
Special Olympics World games
Van 14 t/m 21 maart 2019 strijden 7.000 sporters met
een verstandelijke beperking uit meer dan 170 landen
tegen elkaar tijdens de Special Olympics World Games
2019 in Abu Dhabi. Team NL doet met 65 sporters mee
op dit wereldpodium, waar vele levens zullen veranderen
en de sporters boven zichzelf uit zullen stijgen wat betreft sportprestaties maar vooral ook zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.
specialolympics.nl/evenementen/world-games-2019-inabu-dhabi/
Heeft u interesse in een (speciale) sportvereniging bij u
in de buurt. Neem een kijkje op de website:
www.unieksporten.nl

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

4

