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Jaargang 7
Maart 2021

Nieuws van de directie
De school is nu weer een paar weken open. Wat fijn om alle kinderen en collega’s weer op school te hebben.
Er is het afgelopen jaar heel veel ingezet op online lessen en inzet van
allerlei digitale middelen, maar de kinderen gewoon weer zien is toch echt
het fijnst. En wat mooi ook dat kinderen nu weer met elkaar kunnen spelen.
Alle coronamaatregelen maakt dat sommige activiteiten niet door kunnen
gaan. Maar deze maatregelen maakt ook dat we zo veilig mogelijk met
elkaar in de school zijn.
In de afgelopen week hebben meerdere collega’s en leerlingen zich laten
testen. Helaas hebben enkelen Corona. Doordat we vakantie hadden, hoefden we gelukkig geen groepen naar huis te sturen om in quarantaine te
gaan.
We roepen u hierbij nogmaals op om u goed aan de regels te houden over
wanneer uw kind naar school kan:

De leerlingen blijven thuis bij verkoudheid zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn.
(De leerlingen hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten of
als ze bekende chronische luchtwegklachten, zoals astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.)


De leerlingen moeten thuis blijven in afwachting van hun testuitslag.
Als deze negatief is, mogen ze weer naar school. Een leerling met
klachten die niet is getest, mag weer naar school als hij/zij 24 uur volledig klachtenvrij is.



Als leerlingen met milde klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog
steeds dezelfde klachten hebben, mogen ze ook weer naar school.



De leerlingen blijven wel thuis als ze bij iemand in huis wonen die
besmet is of die naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of
benauwd is.

Groet Pien en Jenneke

Nieuwe functie
Hallo allemaal, al meerdere jaren werk ik op Rafael als leerkracht. Vorig
schooljaar heb ik lesgegeven in groep Goud. Daarna ben ik met zwangerschapsverlof gegaan en in oktober is onze dochter Elise geboren. Inmiddels
ben ik na mijn verlof weer met veel plezier gestart. Maar nu met een nieuwe
uitdaging: ik sta niet meer voor de klas als leerkracht, maar werk als intern
begeleider op locatie Bontekoe. Voormalig intern begeleider van deze locatie, Dahlia Djohan, heeft een nieuwe baan. Per 1 januari 2021 ben ik gestart
in deze nieuwe functie. Dus wie weet komen we elkaar binnenkort tegen,
online of hopelijk over een tijdje weer gewoon op school! Mirjam Hiddink
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Nieuws uit groep Bruin
Wat is het fijn om terug op school te zijn en weer je klasgenootjes te zien!
In groep Bruin hebben wij gepraat over hoe het was om thuis te werken tijdens de lockdown. Daarna hebben wij er ook een tekening over gemaakt en
er zelf een verhaaltje bij geschreven. De kinderen die het verhaal wilden
delen, hebben het voorgelezen in de klas. Wat een prachtige verhalen hebben wij gehoord en wat knap geschreven.
Ook hebben wij het gehad over de kunstenaar Kandinsky en wat hij maakt.
Wij hebben filmpjes gezien over deze kunstenaar, gepraat over kunst en zelf
geprobeerd ook zo’n mooi kunstwerk te maken. De kinderen in groep Bruin
zijn hier zeker in geslaagd. Wat een leuk project! Maar waar we vooral allemaal van genieten is het weer samen werken en spelen. Met elkaar plezier
maken bij de les over die lastige leestekens tijdens het rekencircuit of de les
Nieuwsbegrip.

Nieuws uit groep Pauw
Na een lange tijd thuisonderwijs en noodopvang was groep Pauw weer compleet! We hebben twee nieuwe leerlingen verwelkomd en twee leerlingen
zijn naar een andere klas gegaan. En wat een fris nieuw begin met die
sneeuwpret! De winterkleren gingen aan, warme regenbroeken er extra
overheen en sneeuwscheppen maar! Sneeuwkastelen maken, sleeën en
lekker rennen door de sneeuw, het was genieten van dit mooie winterse
weer . Zo leren we over kou, glad en winter!

Jarigen in maart
01 Jayce

(Eend)

13 Zoe

(Kip)

23 Mesbah

(Muis)

02 Roan

(Paars)

14 Rayan

(Kat)

24 Bram

(Geel)

03 Bedirhan

(Lila)

17 Bowie

(Schaap) 24 Mayla

04 Amber

(Kikker)

18 Finn

(Zilver)

04 Hamza

(Zilver)

19 Benjamin (Paard)

25 Amire

(Eend)

06 Adam

(Konijn)

19 Catrien

(Paars)

28 Asu

(Vlinder)

06 Lina

(Paars)

21 Sahel

(Kat)

29 Amin

(Schaap)

12 Mike

(Zilver)

21 Marit

(Goud)

31 Haci

(Kip)

13 Ilyass

(Konijn)

23 Imran

(Kat)

31 Tijmen

(Wit)

(Groen)

24 Strahimir (Konijn)
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Nieuws uit groep Schaap
Hallo allemaal, een bericht uit groep Schaap. In groep Schaap lezen we
graag, vaak in twee kleine groepjes. De boeken van Kikker zijn favoriet,
we lezen graag over de avonturen die Kikker en zijn vriendjes meemaken.
We bekijken de voorkant van het boek en bedenken waar het boek over zal
gaan. De afgelopen weken hebben we veel gelezen uit Kikker en het slaapfeest en Kikker en de stoelendans. Na het voorlezen staat muziek op het
programma. Een mooie gelegenheid om net als Kikker en zijn vriendjes de
stoelendans te doen. Eerst zetten we alle stoelen rug aan rug in de kring,
dan een paar rondjes oefenen. We dansen rond de stoelen op muziek van
Kinderen voor Kinderen en als de muziek stopt zoekt iedereen snel een stoel!
Na een paar keer oefenen halen we steeds één stoel weg. De kinderen die
geen stoel meer vinden wachten aan de zijkant en moedigen de rest aan.
Het is altijd spannend wie er als laatste overblijven en wie uiteindelijk de
winnaar is. Gelukkig maakt dat voor de kinderen niet veel uit en wordt er altijd hard gejuicht voor de winnaar. Groetjes uit groep Schaap.

Gebaar
van de maand

Belangrijke data
DATUM

WAT

WIE/WAAR

Vrijdag 2 april

Goede vrijdag

Alle leerlingen vrij!

Maandag 5 april

2e Paasdag

Alle leerlingen vrij!

Dinsdag 6 april

Studiedag

Alle leerlingen vrij!
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