Kort Nieuws 12 oktober 2018

Verjaardagen
15 oktober Lisa K
15 oktober Jay
16 oktober Jim
17 oktober Nora J
17 oktober Elsa
19 oktober Vlinder W
20 oktober Thomas Tr
24 oktober Julie
25 oktober Kiona
27 oktober Tycho
29 oktober Teun
2 november Vesper
2 november Amber
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Activiteitenkalender
Maandag
t/m vrijdag
Donderdag

15 t/m 19
oktober
18 oktober

Maandag
t/m vrijdag

22 t/m 26
oktober

Praktische verkeerslessen
Informatieavond VO
Merweplein
Herfstvakantie

Fase 15 en 16
Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

15 oktober
16 oktober
18 oktober
19 oktober
29 oktober
30 oktober
1 november
2 november

Bovenbouw
Mauro
Olivia
Kayra
Susanne
Ceylin
Taha
Sophie B
Rein

Onderbouw
Sem C
Semih
Florien
n.v.t.
Sophie S
Jaith
Nadine
n.v.t.

De tijd van de pleinwacht van de bovenbouw is van 12.15 -12.45 uur en van de
onderbouw van 11.45-12.45 uur. U kunt zich melden in de hal.

Van de klankbordgroep
Heeft u tips en/of tops? Klankbordgroep@graafreinaldschool.nl

Van de directie
Gezondheid juf Ada
Woensdag ben ik even langs geweest bij juf Ada. Zij heeft gevraagd om iedereen
ontzettend te bedanken voor alle lieve kaartjes en tekeningen.
Helaas lijkt het toch wel langer te gaan duren dan in eerste instantie werd gedacht.
Zowel het spreken als de motoriek zijn aangetast en hiervoor krijgt Ada logopedie en
fysiotherapie. Verder is zij nog heel moe en slaapt veel. We wensen Ada veel sterkte en
beterschap.
Juf Tineke bevallen
Op 25 september is juf Tineke bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Noé en
moeder en kind maken het heel goed. Ook grote zus Yentl is dol op haar kleine zusje.
We wensen juf Tineke en haar gezin heel veel geluk en gezondheid toe.

Bezoek 3 Master uit Hardinxveld
Woensdag 17 oktober komen alle leerkrachten van de 3 Master op bezoek bij de Graaf
Reinaldschool. In het kader van “Leren met en van elkaar” hebben we binnen de
Stichting OVO afspraken dat we bij elkaar gaan kijken en met elkaar in gesprek gaan
over het onderwijs.
Vorig schooljaar zijn wij bij hen op bezoek geweest en nu krijgen we dus een
tegenbezoek.
Aangezien er ’s middags weer allerlei scholingen zijn voor leerkrachten en we toch een
moment met elkaar willen samen zijn, zijn de kinderen van de bovenbouw (fase 9 t/m
16) deze dag om 12.00 uur vrij. Mocht dit voor u een probleem opleveren met opvang,
geeft u dit dan even door? Uw kind kan dan tot 12.30 uur op school blijven.
De burgemeester leest voor
Vanmorgen is burgemeester Reinie Melissant komen voorlezen in het kader van de
Kinderboekenweek. Eerst heeft zij voorgelezen voor de onderbouw en daarna was de
bovenbouw aan de beurt. De kinderen hebben ademloos geluisterd.
Zowel de burgemeester als de kinderen waren heel enthousiast.

Sportiefste school van Gorinchem
De maand september is door Gorinchem Beweegt uitgeroepen tot sportmaand. Iedereen
werd in de gelegenheid gesteld om op proef een sportclub te bezoeken. Voor de scholen
zat daar nog een wedstrijd aan vast: op welke school hebben percentueel gezien de
meeste kinderen zich hiervoor gemeld.
Vorige week kregen we het geweldige bericht, dat de Graaf Reinaldschool is uitgeroepen
tot de sportiefste school van Gorinchem. Donderdag 18 oktober komt wethouder Joost
van der Geest de prijs overhandigen: een beker en een cheque van € 500,- voor de
aanschaf van speelmaterialen op het plein.
We zijn natuurlijk heel trots op onze kinderen!

Fase 123 ABC
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is “vriendschap”. Het prentenboek van Rikki
en zijn vriendjes staat centraal. Het is toch veel leuker om met vriendjes te spelen dan
alleen?
Leuk is het dat er ouders of opa’s en/of oma’s komen voorlezen. En wat een spannende
verhalen allemaal, zeg. Geweldig! Ook ruilen de juffen en de meester onderling van klas
om daar voor te lezen. Zo kwam het dat meester Robin en ook de burgemeester de
kleuters voor kwam lezen.
De kinderboekenruilbeurs was ook weer een heel groot succes. Alle hulpouders bedankt.
Vrijdag 19 oktober willen we een herfstwandeling gaan maken in het Lingebos. Als u mee
wilt rijden en wandelen, graag doorgeven aan de klassenouders.
Juf Anita, Nermin, Tiny, Brenda, Elma en Nicole

Fase 4/5B
Wat is fase 4/5b toch een fijne groep en wat wordt er
hard gewerkt!
We zijn met het rekenen gestart met de bussommen.
Er zit een aantal mensen in de bus en er stappen
er weer uit of juist in...hoeveel mensen zitten er dan
nog in de bus?
Ook het splitsen blijven we oefenen. Omdat er
inmiddels zoveel kastanjes mee naar school zijn
genomen, rekenen we dit soort sommen uit met
behulp van kastanjes!
De herfsttafel begint steeds voller te raken. Super
leuk dat de kinderen zo enthousiast zijn en ze van
alles mee naar school willen nemen! Kastanjes, eikels, bladeren, een paddenstoel,
beukennootjes en nog meer! Kijk maar eens achter in de klas...dan kunt u het zien!
Er wordt ook nog gelezen, gepraat, gezongen en getekend rondom het thema van de
Kinderboekenweek `kom erbij!` Een thema waarbij we het vooral hebben over hoe we
op een prettige manier met elkaar omgaan.
Voor dinsdag 16 oktober staat er weer een praktische verkeersles op het programma. De
kinderen moeten deze morgen op de fiets naar school komen!
Nog even een belangrijke wijziging! Het optreden van 6 november is verplaatst naar
maandag 26 november!!
Fijn weekend! Juf Chardonnay en juf Dorinda

Fase 8/9B
We zijn alweer zes weken verder in het nieuwe schooljaar!
Momenteel zijn we volop bezig met het thema van de Kinderboekenweek: ‘Kom erbij!’.
We hebben een werkboekje in de klas met het thema vriendschap en we hebben er ook
al verschillende gesprekken over gehad. Het is leuk om te zien hoe de kinderen met
elkaar omgaan in de klas!
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben we aanstaande vrijdag een
boekenruilbeurs op school. De kinderen kunnen hier hun eigen boeken ruilen voor
‘nieuwe’ boeken. Als slot van de week doen we samen met de bovenbouwgroepen het
dansje van Kinderen Voor Kinderen, op het liedje ‘kom erbij’.
Naast de Kinderboekenweek zijn we ook bezig met het thema herfst (al is het momenteel
stralend weer buiten). Onze klas hangt vol met herfstbladeren en daarnaast knutselen
we ook een egeltje. De werkjes zijn in de klas terug te vinden.
Volgende week hebben we onze eerste praktijkles van verkeer. De les vindt plaats op de
vrijdag. We hebben er nu al heel veel zin in.
En dan is het alweer… herfstvakantie!
Groetjes,
Juf Marloes

Fase 12/13
De weken vliegen voorbij. De kinderen van fase 13 hebben super veel kinderpostzegels
verkocht. Allemaal voor het goede doel. Een mooie prestatie. Alle kinderen staan
prachtig op de schoolfoto. Willen jullie de enveloppen met betalingen z.s.m. Inleveren.
Een groot compliment voor de inzet van het huiswerk. Er worden mooie cijfers gehaald
voor de toetsen en het huiswerk wordt maandag door iedereen ingeleverd. De rollen voor
het optreden zijn vorige week verdeeld. Dinsdag 27 november kunt u alvast in de agenda
zetten. U bent van harte welkom. Volgende week krijgen de kinderen van fase 13
informatie mee naar huis voor de boekbespreking of spreekbeurt. Deze staan gepland
voor de maand december. Met goede hulp van thuis en school kijken wij alvast uit naar
de mooie verslagen en presentaties.
Groet, Meester Tim en Robin

Fase 15B/16
Vorige week woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan. De juffen en meester
waren verkleed op het plein te vinden. Op het plein konden de kinderen samen een
spelletje doen die de juffen en meester hadden bedacht. Het onderwerp van de
Kinderboekenweek is dit jaar ‘Kom erbij’. Afgelopen vrijdag was het weer de jaarlijkse
Kinderboeken-ruilbeurs. Kinderen hebben volop boeken ingeleverd en daarvoor
‘nieuwe2e hands boeken’ geruild. Het was weer een gezellige boel!
Verder hebben we in de klas aandacht besteed aan de week tegen het pesten. De
kinderen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om een kunstwerk te maken dat in
het teken staat tegen het pesten.
!Tot slot een oproep voor de ouders van fase 14/15/16!
We zijn voor het uitje naar Madurodam en het Binnenhof van maandag 29 oktober nog
opzoek naar minstens 2 auto’s om te rijden. Heeft u tijd, dan zouden wij uw hulp enorm
waarderen. Bij de deur van fase 14/15A hangt een inschrijflijst. Let u wel op, mocht u
willen rijden, moet u een inzittende verzekering hebben. Alvast bedankt!
Fijn weekend allemaal!
Groetjes,Juf Sharona en Juf Sofie

Sportpunten Oost!
Gezellig sporten na schooltijd met vrienden en vriendinnen. Aanmelden is niet nodig en er
zijn geen kosten aan verbonden! Let op: in de gymzaal is gymkleding verplicht.
Kom je ook meedoen?! 
Sportpunt 1:
Waar:
Schoolplein basisschool De Merwedonk :na meivakantie tot aan herfstvakantie
Gymzaal De Elzenhof
:na herfstvakantie tot aan
meivakantie
Wanneer: (het sportpunt vindt alleen plaats tijdens de schoolweken)
Donderdag Sport en Spel
15.15 – 16.30 u (groep 1 t/m 8)
------------------------------------------------------------------------------------------Sportpunt 2:
Waar:
Park ‘t Haagje
Sporthal de Oosterbliek

: na meivakantie tot aan herfstvakantie
: na herfstvakantie tot aan meivakantie

Wanneer: (het sportpunt vindt alleen plaats tijdens de schoolweken)
Maandag
Sport en Spel
15.15 – 16.30 u (groep 1 t/m 8)
Donderdag

Gorcum Street Soccer

15.15 – 16.45 u (vanaf 10 jaar)

------------------------------------------------------------------------------------------Sjoerd Boons
Gorinchem Beweegt
Buurtsportcoach Oost/Lingewijk
T: 0183 659 418 / 06 20137708
E: s.boons@gorinchem.nl

