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Nieuwbouw
Wat een tegenvaller!
We hadden gehoopt dat op 29 januari de eerste paal de grond in zou gaan
maar helaas kon dit niet doorgaan. Door omwonenden is er toch bezwaar
gemaakt op de omgevingsvergunning die door de gemeente is afgegeven.
Dit betekent spijtig genoeg toch weer vertraging… Zie de uitzending op RTV
via deze link: RTV Utrecht
We weten zeker dat het goed gaat komen, maar we hebben een lange adem
nodig.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Vanaf half december zit Nederland in een lockdown. Voor iedereen heeft dit
een enorme impact. De school is dicht. We verzorgen noodopvang en geven
op afstand onderwijs. We proberen om het voor al onze leerlingen van
Rafael en voor hun gezinnen zo goed mogelijk vorm te geven. Dit is voor
elke kind en elk gezin anders. Fijn om te zien dat iedereen toch zo flexibel is
en mee kan bewegen in deze moeilijk en onvoorspelbare tijd.
Wij hopen dat de school zo snel mogelijk open kan op een manier dat het
voor leerlingen en medewerkers veilig is. Blijf gezond.
Pien en Jenneke

40 jaar in het onderwijs!
1 januari jl. was ik 40 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen op een MLK
school en daarna ben ik naar het ZMLK onderwijs gegaan. En daar ben ik
nog steeds! Een leuke, boeiende en afwisselende baan door de bijzondere
leerlingen en aardige, goede collega’s.
Jenneke

OPP
Op of rond 4 februari ontvangt u per mail het OPP van uw kind.
Dit document is versleuteld met het bij u bekende wachtwoord. Mocht u dit
wachtwoord kwijt zijn, dan kunt u dit telefonisch opvragen bij school.

Wilt u een geprinte versie van het OPP, dan vragen wij u om dit op school op
te halen. Graag van tevoren school bellen, zodat wij het voor u klaar kunnen
leggen.
De administratie
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Afscheid
Beste ouders, na 16 jaar te hebben gewerkt op Rafael, is het voor mij tijd
geworden om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Per januari heb ik een
nieuwe baan, ook als intern begeleider, op een SBO school in Woerden.
Omdat ik zelf in Woerden woon, was de keuze voor mij snel gemaakt. Ik
wilde zo graag op de fiets naar mijn werk kunnen gaan en dat kan nu dus.
Ik laat een geweldig team achter die heel goed voor de leerlingen zullen
zorgen. Het ZML, de leerlingen en het team zal ik zeker missen. Maar ik
mag gelukkig mijn expertise verder inzetten in het speciaal (basis) onderwijs, alleen nu dichter bij huis. En ik geef nog steeds danslessen in Woerden
voor kinderen en volwassenen met beperkingen. Zo blijf ik op die manier
ook dicht bij de doelgroep.
Via deze nieuwsbrief wil ik graag alle ouders bedanken voor alle vertrouwen
die jullie in mij hebben gehad in de jaren dat ik de leerlingzorg voor jullie
kinderen mocht verzorgen. Het ga jullie goed! Dahlia

Jarigen in januari
01

Mardan

10 Asya

(Wit)

16 Mikas

(Eend)

01

Mohammad (Hond)

10 Gorkem

(Muis)

18 Hicham

(Blauw)

01

Yousef

(Kat)

10 Mouayad

(Oranje)

26 Rayan

(Schaap)

01

Zerisenay

(Hond)

10 Wessel

(Wit)

29 Jurre

(Kip)

06

Niki

(Eend)

12 Finn

(Hond)

31 Rida

(Lila)

08

Yehia

(Blauw)

14 Jordan

(Konijn)

(Rood)

Jarigen in februari
06 Mels

(Blauw)

17 Lieke

(Geel)

23 Aysegül

(Bruin)

08 Rania

(Geel)

18 Nykka

(Paars)

23 Cemile

(Blauw)

09 Chloé

(Konijn)

21 Alae

(Bruin)

25 Yaqob

(Kat)

15 Nisa

(Schaap) 23 Abdullah

(Schaap)

28 Evi

(Hond)

KROKUSVAKANTIE
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari
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Nieuws uit groep Zilver
Voor de kerstvakantie hebben we in groep Zilver gewerkt aan het thema
Kerst. We hebben sterren voor op het raam geknutseld, stukjes vliegerpapier
gescheurd en op plakfolie geplakt. Als het licht er doorheen schijnt, zie je de
prachtige kleuren nóg mooier! Ook hebben we winterhuisjes gemaakt met
glitter op het dak. En we hebben gerekend met kaarsjes. De kinderen rolden
met de dobbelsteen en zetten dan evenveel kaarsjes aan. Hiervoor maakten
we de klas een beetje donker. Het is nog best moeilijk om de kaarsjes aan te
doen met zo’n klein knopje.
Op de plotselinge laatste schooldag hadden we gelukkig nog een muziekles
van John en Lydwicke.

Nieuws uit groep Eend
Hier een berichtje van groep Eend. Eind november hebben we in de klas Sint
versieringen opgehangen en Sint speelgoed in de klas gelegd. De kinderen
hebben zich vaak verkleed als Sint of Piet en waren ook veel met de handpoppen en Playmobil aan het spelen. Ook hebben we Sint-knutsels gemaakt. Zo
hebben de kinderen bij hun eigen gezicht een baard en mijter geplakt en hebben ze het lichaam van Sint geplakt. Het lijf, hoofd, armen en benen op de
juiste plek plakken. Tijdens de motoriek les hebben we bij de stoomboot
rookwolken en golven getekend. Vrijdag 4 december kwam de Sint op school.
Via het raam kwamen de Sint en Pieten zwaaien. Ook mochten we de Sint
nog bezoeken. We hebben voor de Sint gedanst en over iedereen stond iets in
het grote boek! Daarna kregen we een zak met cadeautjes mee. Die hebben
we in de klas uitgepakt en daarbij konden we lekker pepernoten snoepen. Ook waren we al druk begonnen met de kerst-knutsels. We hopen dat
we volgend jaar weer samen op school Kerst kunnen vieren.
Juf Meta, Anneke, Joyce en Heleen

Nieuws uit groep Paars
Hallo allemaal, wat was het begin van dit schooljaar wennen in groep Paars!
We zaten in een nieuw gebouw, met nieuwe klasgenoten en nieuwe juffen.
Maar al snel ontdekten we alle leuke dingen die bij het Hart van Noord horen,
zoals het vele spelen in Anansi. En omdat we nu een middenbouwgroep zijn,
mogen we elke week zwemmen! (Als het mag van de regering natuurlijk…)
Dit is het grote hoogtepunt van de klas. Iedereen heeft plezier, iedereen doet
goed zijn best, en iedereen gaat ook met sprongen vooruit. Dus we hopen
natuurlijk dat we snel weer mogen zwemmen. Kijk maar op de foto hoeveel
plezier wij hebben! En verder werken we ook hard in de klas hoor, dagelijks
hebben we een leescircuit en een rekencircuit, waarbij we zelfstandig of met
een juf aan het werk zijn. En soms mogen we ook een werkje op het tablet
maken, ook daar worden we al heel zelfstandig in. Wij hebben zin in het nieuwe jaar, waarbij we starten met 2 nieuwe klasgenoten.
Vele groetjes van groep Paars

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

3

Website: www.rafaelschool.nl

NIEUWSBRIEF 56
Jaargang 7
Januari/februari 2021

Nieuws uit groep Kikker
We zitten inmiddels alweer ruim een maand thuis. Een aantal kinderen
komen naar de noodopvang op school. Heel leuk om de kinderen daar te
zien! Er wordt heerlijk gespeeld en natuurlijk ook gewerkt.
Als de kinderen thuis zijn wordt er naast het werken gelukkig ook (buiten)
gespeeld. Kishan genoot van de sneeuw en Keano liet heel knap de hond
uit. Verder hebben we regelmatig een afspraak met de kinderen via Teams.
Leuk hoor, om zo de kinderen te zien en even te kletsen.
Ga zo door kinderen van groep Kikker! En hopelijk mogen we snel weer naar
school. Tot die tijd vinden we het leuk als jullie foto's sturen van het thuis
werken en spelen.
Groetjes, Kim, Daniëlla en Linda

Een dag in de noodopvang

Graag willen we jullie even meenemen in een dagje op de opvang. Vandaag
een kijkje op woensdag van groep Groen, groep Kip en groep Kat. Deze drie
groepen zitten samen in het lokaal van Kat tijdens de opvang. Deze dag begon na het tas uitpakken en spelen aan tafel met de kring. Elkaar goedemorgen wensen, zingen, dansen: we beginnen de dag vrolijk en met een
voor de kinderen bekende structuur.
Zoals jullie zien in de picto’s stond er vandaag iets bijzonders op het programma: koekjes bakken! De handen werden gewassen, de mouwen opgestroopt en iedereen was klaar om aan de slag te gaan. Er werden de mooiste
creaties van vormen gemaakt: rondjes, hartjes, kippen. Daarna de koekjes
in de oven en wij lekker buiten spelen. Jullie snappen dat we na het fruit
eten de koekjes natuurlijk even goed getest hebben. En: ze vielen in de
smaak! Het blijft toch super leuk om zelf écht iets te maken en dat daarna
ook nog eens op te kunnen eten. Verder hebben we muziek gemaakt, even
gegymd in de gymzaal (waar elke week wat anders leuks wordt neergezet
door Myrthe) en natuurlijk lekker gespeeld in de klas.
De dagen op de opvang geven we de kinderen een goed gestructureerde dag
waarin werkmomenten worden aangeboden, maar voorop staat dat iedereen
een fijne en ontspannen dag heeft.
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Nieuws uit groep Groen
Een stukje schrijven in de nieuwsbrief gaat normaal over de leuke activiteiten
in de klas, een prachtige Rafaelshow of een feestje. Helaas zijn er nu andere
dingen waar we over schrijven, omdat we natuurlijk allemaal thuis zitten.
Gelukkig kunnen we onze leerlingen af en toe nog zien, niet in het echt maar
wel via teams! Soms toch fijn dat we in een digitaal tijdperk leven.
Elke vrijdagmiddag sluiten we met de leerlingen de week af door naar elkaar
te zwaaien! We kletsen vaak nog even over de dag en daarna zwaaien we
elkaar het weekend in, met natuurlijk de hoop dat we elkaar weer snel op
school kunnen zien.

Gebaar

Belangrijke data
DATUM

WAT

WIE/WAAR

Krokusvakantie

Alle leerlingen vrij!

Studiedag

Alle leerlingen vrij!

van de maand

Maandag 22 februari
t/m
Vrijdag 26 februari
Maandag 1 maart

STUDIEDAG
Maandag 1 maart
Alle leerlingen vrij
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Brederodes Vianen is op zoek naar kleine Pantertjes
Soms is voetballen in een regulier team lastig. Bij vv Brederodes hebben we
2 geweldige Panter teams. Voetbalvereniging Brederodes in Vianen kent al
bijna 15 jaar een G-team voor kinderen die niet goed mee kunnen komen in
het reguliere voetbal. Sinds kort is er ook een pupillen G-team gestart. Dit
team is speciaal bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar. Momenteel
bestaat het team uit vier kinderen. “Dat is echter niet een ideaal aantal voor
een voetbalteam”, zegt de vereniging in een persbericht. Daarom wordt nog
gezocht naar een groot aantal jongens en meisjes om het elftal aan te vullen.
Bij Brederodes staat niemand buitenspel. En daar is de vereniging trots op.
De Viaanse club beschouwt G-voetbal gewoon als voetbal. Het motto luidt:
normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.
Bij G-voetbal zijn plezier en respect voor elkaar belangrijker dan de sportieve
prestatie als zodanig. Van de spelers wordt verwacht dat zij naar vermogen
bijdragen aan het teamspel, zowel binnen als buiten het veld.

Eigen niveau
Voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is voetbal op
eigen niveau heel belangrijk. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jos Bladt (06-29523644) of Mark van de Scheur (06-37606046).
De trainingen vinden plaats op het sportcomplex Blankensteijn aan de Langeweg 4 in Vianen.
Meer informatie:
www.brederodes.nl
https://www.brederodes.nl/368/team-informatie/?sznid=5
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