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Afscheid
Voor de Tulpvakantie hebben we afscheid genomen van een aantal
collega’s. Collega’s die nog maar kort verbonden waren aan de school,
maar ook van collega’s die al lang aan de school verbonden waren. We
namen afscheid van:
Marloes ‘t Hooft
Marloes was een jaar bij ons, eerst als inval daarna in groep Zilver. Zij
wordt flex-leidster bij een organisatie die werkt op peuterspeelzalen,
BSO’s en kinderdagverblijven.
Helma van Overhagen
Helma heeft de school na 12½ jaar verlaten. Helma was onderwijsassistent in veel verschillende groepen en onze steun en toeverlaat in ICT.
Helma gaat werken op een woongroep van Reinaerde.
Yvonne van Scherpenisse
Yvonne heeft ruim 10 jaar gewerkt op Prinses Wilhelminaschool/Rafael.
Daarvoor was zij al geruime tijd leerkracht bij onze stichting. Vanwege
haar fysische problemen kan Yvonne haar werk als leerkracht niet meer
doen.
Aukje Oldeman
Aukje was bijna 30 jaar psycholoog op Prinses Wilhelminaschool/Rafael.
Een lange tijd! Naast haar werk bij ons op school werkt Aukje ook voor
het Samenwerkingsverband Utrecht.
Aukje gaat nu meer dagen voor het samenwerkingsverband werken. In
Aukje hebben we iemand met veel deskundigheid van het ZML onderwijs
in het samenwerkingsverband.

Wij danken Marloes, Helma, Yvonne en Aukje voor hun collegialiteit en
inzet en wensen hen veel succes en al het goede!

Jarigen in mei
01 Ward

(Paars)

14 Bahar

(Schaap)

23 Levy

(Oranje)

02 Sep

(Wit)

15 Tim

(Goud)

27 Kailani

(Kat)

04 Samya

(Blauw)

17 Alessio

(Hond)

28 Wende

(Geel)

05 Mohamed (Geel)

17 Matthias

(Goud)

28 Tatum

(Blauw)

07 Amin

(Schaap)

18 Jinte

(Schaap)

31 Thijmen (Paars)

08 Roos

(Kikker)

18 Romynique (Rood)

10 Tom

(Geel)

22 Fatima

(Blauw)
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Knip, knip, knip zegt de schaar…...
In groep Schaap kwam ter sprake dat er best wat kinderen het spannend
vinden om naar de kapper te gaan. Het zitten aan je haar, het geluid van
de schaar en het gezoem van de tondeuse zorgt voor nogal wat spanning
en verzet.
In groep Schaap bedachten we het omtoveren van de woonhoek naar een
echte kapsalon. Er waren borstels en kammen, knipjes en schuifjes,
shampoo, een waterspuit en kapmantels. We zongen en we werkten over
‘de kapper’. Iedereen kwam aan de beurt, ook de juffen en meester
(zonder haar). Een zeer geslaagd project en we hopen op wat minder
spanning bij de ‘echte’ kapper.
Groetjes van groep Schaap!

Goede doel 2019: hulphond Nobel
Nobel groeit prima en doet het erg goed. Hij is nu aan het leren dat hij
voorop loopt aan de lijn. In een rustige omgeving gaat dat al vrij goed,
maar zodra het drukker wordt is dit nog erg moeilijk. Nobel vindt dit wat
eng en moet hierin erg gemotiveerd worden om toch voorop te blijven
lopen. Het oefenen om te reizen met het openbaar vervoer gaat erg goed.
Nobel heeft er nu geen moeite meer mee om in en uit te stappen en in
een trein of bus mee te reizen.

Nieuws uit groep Hond
Op donderdag 11 april hadden we de Koningsspelen. We hebben het erg
leuk gehad, dit is wat de leerlingen van groep Hond ervan zeggen:
Noah: ik vond het spelletje met het hoedje van Willem Alexander en het
springkussen het leukste
Madelief: ik vond het tekenen het leukste
Ischa: ik vond het springkussen het leukste
Alleno: ik vond het springkussen het leukste
Lina: lekker samen met Jantiene en lekker dansen
Raphael: bellen blazen was leuk
Marouan: springkussen was het leukste
Alessio: ik vond alles eigenlijk heel leuk
Tobias: bellen blazen het leukst
Mardan: springkussen was het leukste
Rianne: bellen blazen was het leukste
Lise: het dansen vond ik het leukste
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Gezondheidsweetjes
Wist je dat teken niet alleen in bossen leven en ook alleen uit bomen
vallen? Een teek is een klein, bruinzwart insect dat vaak in bossen,
duinen, heide, weilanden, parken en tuinen voorkomen. Ze zitten vooral
in hoog gras, struiken, varens of tussen dode bladeren. Teken kunnen
daarvandaan overstappen op een dier of mens. Als teken bijten dan
zuigen ze zich vol met bloed en laten pas los als ze vol zitten. Teken
kunnen ziekten met zich meenemen, zoals de ziekte van Lyme. Na het
buitenspelen is het verstandig je kind regelmatig te controleren op teken.
Als je een teek hebt gezien, dan kan je deze met een speciale tang
verwijderen. Deze tang is nodig om ook het kopje van de teek los te
halen. Als je denkt dat niet de hele teek verwijderd is dan is het verstandig nog dezelfde dag naar de huisarts te gaan. Als je kind een rode kring
krijgt op een plek waar een teek heeft gebeten moet je ook dezelfde dag
naar de huisarts gaan. Voor meer informatie:
www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/ouderschap/je-kind-beschermen/
veilig-buiten/teken
www.tekenradar.nl

Veronique van Ham

Gebaar
van de maand
Mei

Gezocht!
Heeft u kleding, het liefst leggings, in de maten 146 -152 en die kunnen
nog een ronde mee? Groep Zilver is daar heel blij mee. U kunt deze
kleding aan uw kind meegeven. Alvast heel hartelijk bedankt!

Belangrijke data
DATUM

WAT

WIE/WAAR

Vrijdag 10 mei

Rafaelshow
Attlee ‘s morgens

Muis en Schaap

Vrijdag 10 mei

Rafaelshow
Bontekoe ‘s middags

Goud, Wit en Zilver

Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag

Alle leerlingen vrij

Vrijdag 31 mei

Dag na hemelvaart

Alle leerlingen vrij

Woensdag 5 juni

Studiedag

Alle leerlingen vrij

Maandag 10 juni

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

Het nest
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Groep Paars in beweging
De Rafael beweegweken zijn achter de rug, deze vonden van 25 maart
t/m 18 april jl. plaats. De beweegnorm is, dat een kind minimaal één
uur matig intensief moet bewegen. Nou, groep Paars heeft heel intensief
de beweegweken beleefd! We waren namelijk vaak in de voetbalkooi
te vinden die naast de school gelegen is. Daar vonden steeds heuse
wedstrijden plaats. De kinderen maakten onder begeleiding twee partijen,
trokken gele of groene hesjes aan en een scheidsrechter en de keepers
werden gekozen. De regels werden uitgelegd en nadat het muntje was
opgegooid begon de voetbalwedstrijd. Er is fanatiek gespeeld, maar ook
een handstand of een bloemetje plukken zagen we gebeuren. En in al
die wedstrijden is er maar één keer een rode kaart gevallen. Het ging
er niet om wie er als team zou winnen, het ging er om dat de kinderen
plezier in het spel hadden en dat hadden ze!!! Een sportieve groet van
groep Paars!!!

Afsluiten hek bij locatie Bontekoelaan
Zoals u wellicht gemerkt heeft, gaat het hek aan de Bontekoelaan al van
na de herfstvakantie om 9.15 uur op slot. Als de kinderen ‘s middags om
14.15 uur naar huis gaan, gaat het hek open. In de tussentijd doen wij
natuurlijk het hek voor u open nadat u hebt aangebeld. Wij hebben afgesproken dat vanaf 14.00 uur het hek niet meer wordt opengedaan omdat
het bijna het einde van de schooldag is en dus de kinderen naar huis
gaan. Als u uw kind vanwege een afspraak eerder moet ophalen, wilt u
daar dan rekening mee houden. Wij hopen op uw begrip.

Alle leerlingen vrij op
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei

(Hemelvaartsdag)

(dag na Hemelvaart)

Woensdag 5 juni

(studiedag)
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