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November 2020

Nieuws van de directie
De herfstvakantie was voor velen natuurlijk wat anders dan normaal, maar
we hopen toch dat iedereen lekker is uitgerust. Corona houdt ons nog steeds
allemaal bezig, maar we proberen op school toch ook om nieuwe plannen te
maken.
Vorig jaar hebben we ons georiënteerd op gedragsmethodieken. We hebben
gekozen voor PBS - Positive Behavior Support. PBS is een doelmatige,
schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en
op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt. Komend schooljaar maken we hier een start mee. U zult begrijpen dat we meerdere jaren nodig hebben om dit schoolbreed te implanteren
en te borgen.
Uiteraard zullen we u daar dan ook verder over gaan informeren middels
bijvoorbeeld een ouderavond.
Blijf gezond!
Jenneke en Pien

Luuk is verhuisd
Inmiddels is het groepsspel op de onderbouw ook weer opgestart. Elke week
komen de groepen langs in het spellokaal. Alle nieuwe leerlingen hebben
voor het eerst kennis gemaakt met Luuk. Voor de anderen was het even
wennen aan het nieuwe lokaal, want Luuk is verhuisd. Het spellokaal is nu te
vinden in het lokaal waar groep Eend vorig jaar zat. Het is ondertussen helemaal ingericht en het ziet er weer gezellig uit. Superfijn dat we daar dit jaar
kunnen spelen!
Na de herfstvakantie starten we weer met het herfstthema. De grote paddenstoel is opgezet en de kabouterkleren liggen klaar. Luuk en ik hebben er
weer heel veel zin in. Groetjes Chantel (Spelagoog Rafael)

Jarigen in november
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29 Juraysho (Kikker)
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Nieuws uit groep Konijn
Groep Konijn heeft de afgelopen weken hard gewerkt over het thema
‘ik en mijn lijf’. Waar zit je neus? Waar zit je kin? Kan je stampen met je
voeten? De kinderen hebben ook een grote puzzel gemaakt van hun eigen
foto. Eerst hebben we een foto gemaakt, deze in stukjes geknipt en hierna
was het puzzelen om alles weer tot een geheel te krijgen. Dit was best nog
wel ingewikkeld. Inmiddels hebben we dit thema afgesloten en zijn we nu
helemaal in herfstsfeer. De klas ziet er herfstig uit, er hangen spinnenwebben,
onder de boom die we in de klas hebben liggen herfstblaadjes en op de ramen
hangen herfstblaadjes. Er hangt een grote tekening over de herfst.
Er is ook al gewerkt met de herfstwerkjes. Zo schrijven we over de lijntjes van
een spinnenweb, we volgen met blokjes het weggetje die de egel aflegt, we
kleien stippen op een kleikaart van een paddenstoel, we zoeken dezelfde
plaatjes bij elkaar enz.
We zijn ook aan het knutselen aan onze herfstkabouters. We scheuren
papiertjes en plakken de stukjes papier op de jas van de kabouter. Hierna
gaan we de kaboutermuts stempelen.
Het is weer een leuk thema waar we veel mee kunnen. Groetjes groep Konijn

Studiedag
Donderdag 19 november
Alle leerlingen vrij

Leuke traktatie ideeën
Ook deze keer weer een paar tips voor een gezonde en Coronaproof verjaardag traktatie. Denk bijvoorbeeld eens aan een lekker stuk fruit, zoals de
mandarijn. Met wat knutselmateriaal en creativiteit is er veel leuks te maken
van deze oranje vrucht. Zoals een schattige konijntje of een vrolijk visje
Babybel kaasjes zijn ook leuk en lekker om te trakteren. Hiervan kun je b.v.
herfstige paddenstoelen maken of een nestje vol met Angry Birds. Natuurlijk
zijn er nog veel meer variaties mogelijk, dus laat je creativiteit de vrije loop en
alvast van harte gefeliciteerd.

Tel: Attlee 030 - 2936351
Tel: Bontekoe 030 - 2887932
Tel: Hart van Noord 030 - 22887932
Email: info@rafaelschool.nl

2

Website: www.rafaelschool.nl

NIEUWSBRIEF 54
Jaargang 7
November 2020

Nieuwe medewerker
Mijn naam is Marijke Bouma en sinds 1 oktober ben ik begonnen als invalleerkracht op Rafael. Ik ben 34 jaar, woon in Utrecht en word blij van reizen,
hardlopen, borrelen, lezen en wandelen. De afgelopen jaren heb ik met heel
veel plezier in de kinderopvangbranche gewerkt. Nu werd het tijd voor werk
dichterbij huis en het onderwijs, waar ik van 2009-2012 gewerkt heb, begon
weer te kriebelen. In september heb ik meegelopen in twee verschillende
groepen en gelijk 'ja' gezegd toen ik de baan aangeboden kreeg. Hopelijk
kom ik alle groepen de komende tijd tegen zodat ik kennis maak met alle
leerlingen en leerstromen.
Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook Organizer. Dit houdt in dat ik mensen help om weer overzicht te krijgen in hun huis, hoofd en/of leven. Ook begeleid ik klanten die vastlopen in hun werk door tools aan te leren zodat ze
hun tijd efficiënt(er) indelen, weer overzicht krijgen in de stroom e-mails en
effectiever kunnen werken. Groet Marijke

Nieuws uit groep Goud
Dit is een berichtje van groep Goud! We gaan nu al een paar weken naar
school en beginnen steeds meer aan elkaar te wennen. Afgelopen weken zijn
we druk bezig geweest met het thema Herfst. Juf Judith had een hele mooie
herfsttafel gemaakt met kastanjes, blaadjes en bosdieren. Daarmee hebben
we leuke rekenopdrachten gedaan! Bijvoorbeeld kastanjes tellen met een
dobbelsteen en aan de eekhoorn geven. Ook gingen we vaak liedjes zingen
over de Herfst met grote blaadjes. Maar buitenspelen doet groep Goud ook
erg graag! Lekker fietsen, voetballen of op de schommel. En als het regent,
dan is de knikkerbaan en Stef Stuntpiloot een favoriete bezigheid.

Kinderboekenweek ‘En toen….’
Voor de herfstvakantie hadden wij de Kinderboekenweek met het thema
‘En toen…’ Vanwege het coronavirus was het dit keer niet met een grote
opening, maar hebben we juist als klas onderling veel boeken met elkaar
gedeeld! In de koffiekamer was een vaste plek om leuke boeken uit je klas
neer te zetten zodat ook de andere groepen dit boek een keer konden lezen.
Voorlezen stond hierdoor steeds meer centraal. Ook heeft elke klas een nieuw
boek gekregen om samen met elkaar te gaan lezen.
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Belangrijke data
DATUM

WAT

WIE/WAAR

Dinsdag
10 november

Informatieavond
vervolgonderwijs
voor ouders leerlingen

Attleeplantsoen

Donderdag
19 november

Studiedag

Alle leerlingen vrij!

Vrijdag
4 december

Sint op school

Op alle locaties

Gebaar
van de maand

In het huwelijksbootje gestapt!
Op vrijdag 16 oktober is juf Myrthe van groep Groen getrouwd!! Ondanks alle
maatregelen heeft zij een fantastische dag gehad.
Op maandag 26 oktober is Myrthe samen met haar man Wilco in trouwkleding
op school gekomen. Wat was het een feestje zeg! De kinderen vonden het
super om Myrthe in haar trouwjurk te zien. ' Juf je bent mooier dan
mooi' werd er geroepen!
Op groep Groen was het een heerlijke ochtend met cadeaus, lekkers eten en
natuurlijk proosten op een mooi huwelijk! We wensen Wilco en Myrthe heel
veel geluk samen!
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