Kort Nieuws 22 september 2017
Verjaardagen
24 september Roan van der Meijden
27 september Pim Kroon
28 september Mike de Jong
29 september Nasteha Abdi Bashir
2 oktober Ella Wiersma
6 oktober Berna Yuksel
6 oktober Tamer Yuksel
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Bovenbouw
Bo Kroon
Tess Pellikaan
Niels Favier
Meike de Lange

Onderbouw
Nick Grimbergen
Sem Cardol
Mae de Groot
n.v.t.
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Olivia Baegen
Milan Vogel
Timo de Jager
Kyra v/d Sande

Mahir Driouch
Aiden Varli
Kim Favier
n.v.t.

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

Van de directie
Data oudervertelgesprekken
Let u op! de oudervertelgesprekken zijn op dinsdag 3 oktober en maandag 9 oktober.
U ontvangt hier binnenkort de uitnodiging voor.
Opgaven pleinwacht
Vanaf maandag hangen er weer een nieuwe inschrijflijsten voor de pleinwacht voor
ouders. U kunt bij de onderbouw of de bovenbouw uw voorkeur aangeven voor de dag
dat u pleinwacht wilt lopen. Alle ouders wordt gevraagd om 2x per jaar te lopen.
mocht u niet inschrijven, dan zal de commissie u ergens inplannen. Uiteraard kunt u
aangeven welke dag u echt niet kunt lopen.
De tijden dat we hulp van ouders nodig hebben zijn:
- bij de onderbouw van 11.45-12.45 uur
- bij de bovenbouw van 12.15-12.45 uur
Wilt u ons alstublieft weer helpen door in te schrijven?
Peuterspeelzaal breidt uit
Vanwege de vele aanmeldingen óók op de peuterspeelzaal, zal deze na de herfstvakantie
ook op woensdagochtend open gaan. Uw kunt dan voor uw peuter kiezen op alle
ochtenden van de week.
Voor meer informatie kunt u bellen met de SKG: 0183–660692 of via de mail
www.kinderopvanggorinchem.nl
Jaarvergadering en informatie bijeenkomst ouders fase 1 t/m 5
Volgende week donderdag 28 september is de jaarvergadering van de Ouder Vereniging.
Ook de MR zal hierbij aanwezig zijn. U heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging gehad.
Na dit officiële gedeelte, is er nog een informatie bijeenkomst voor de ouders van
fase 1 t/m 5.
We hopen u allen te mogen verwelkomen op deze avond.
Geen kerstmarkt maar kerstfeest
In het boekje van de Ouder Vereniging is per ongeluk gemeld, dat er dit jaar een
kerstmarkt zou zijn. Echter, het team heeft besloten dat het een kerstfeest gaat worden.
Voor een kerstmarkt zouden we deze maand al moeten starten met allerlei dingen met
de kinderen te maken. Daar gaat heel veel tijd in zitten, die we beter als onderwijstijd
kunnen gebruiken.
Uiteraard zullen we er weer een gezellig kerstfeest van maken.

Fase 1/2/3ABC
We hebben twee drukke weken achter
de rug. We zijn allereerst met het
schoolreisje naar het openluchtmuseum
geweest! Dat was heel leuk. We hebben
daar mogen helpen op de boerderij. De
dieren moesten worden verzorgd, water
en natuurlijk ook eten geven. Er was
gelukkig ook tijd om de dieren te aaien
en rond te kijken. In de keuken is er
boter gemaakt en dat mocht geproefd
worden aan het einde. Dat is wel heel
lekker hoor! Ook hebben de kinderen achter in een kar mogen zitten die getrokken werd
door een tractor. De kinderen werden op deze speciale manier naar het veld gebracht en
daar kon het veld worden omgespit en bonen gepoot worden. Toen het werk op de
boerderij erop zat, hebben we nog een hele poos de tijd gehad om zelf het park te
bekijken.
De dag erna hebben we met hulp van een
heleboel ouders een verkeerswandeling door
de wijk gemaakt. We hebben tijdens de
wandeling gekeken naar verkeersborden, hoe
steek je over en waar kan je het best lopen als
er geen stoep is.
En op woensdag 20 september hebben we
geoefend met bijzondere verrichtingen met de
fiets en oversteken. De kinderen hebben
geleerd door een smalle strook te lopen naast
hun fiets, hun fiets te tillen over “glas”, een rondje draaien met de fiets in een schuur en
een rondje om je fiets heen lopen (terwijl je
die vast hebt!).

Donderdag zijn we allemaal mooi op de foto gegaan.
Volgende week krijgen we nog bezoek van de politie en dan is het
thema verkeer afgelopen.
Als de Kinderboekenweek van start gaat op 4 oktober, dan is de
letter van het thema de K.
De spelinloop van woensdag 4 oktober komt te vervallen door de
start van de Kinderboekenweek. Het wordt gruwelijk eng!!!
De juffen van fase 1/2/3 abc

Fase 4/5
Inmiddels zijn alle kinderen gewend in fase 4/5 en weten de kinderen van fase 4 dat zij
zelf mogen aangeven wanneer zij een werkje met fase 5 meedoen of kiezen voor een
ander werkje.
We hebben de letters p, aa, e, r en v geleerd, en met rekenen hebben we blok 2
afgerond.
We zijn gestart met het thema herfst en gaan binnenkort een herfstwandeling maken.
We hopen dat we veel dingen tegen komen die in de herfst voorkomen.
Jaylin heeft een broertje gekregen, Dit hebben we gevierd met een mooie traktatie en de
hele klas vindt hem helemaal leuk. Hij heet Ayven
Prettig weekend, juf Nermin en juf Ada.

Fase 6/7B
We zijn met rekenen begonnen met de tafels. We oefenen de tafels door samen liedjes te
zingen, verschillende spelletjes te spelen op het internet en ook meppen we op onze
tafel. Deze week hebben we voor het eerst de tafeltoets van 1 gemaakt.
De schoolreis in het openluchtmuseum vonden we allen super leuk!
Om onze klas gezelliger te maken hebben we mooie mandala’s gekleurd en opgehangen.
Fijn weekend, juf Marloes en juf Nicole

Fase 10/11
Hoi allemaal, wat vliegt de tijd voorbij. Zo was het nog zomer en zo is het alweer herfst.
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt en zijn de eerste toetsen alweer
achter de rug. De kinderen vinden Snappet fantastisch en werken er hard op. Daarnaast
wordt er ook nog steeds geschreven. De schoolreis was ook een succes. Binnenkort
zullen wij starten met de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: Gruwelijk eng. Vindt
u het leuk om in de week van 4 oktober tot en met de herfstvakantie een griezelig
verhaal voor te lezen of kent u iemand?? Neem alstublieft contact met mij op via de mail.
Juf Dieke en meester Robin

Fase 14/15a
We zijn inmiddels al weer een paar weken op school
en we werken hard. De kinderen hebben al een paar
toetsen gehad en zijn inmiddels weer in het ritme van
school. Ze werken veel samen en als we hard gewerkt
hebben doen we een spelletje aan het einde van dag.
Iedere week staat er ‘lekker lezen’ op het programma.
Bij ‘lekker lezen’ mogen de kinderen zelf een plek in de
klas zoeken waar ze willen lezen. Zo hebben deze
jongens (op de foto) wel een hele bijzondere plek: de
manden waar de broodtrommels en pakjes drinken in
worden bewaard. Ook zitten kinderen onder de tafel,
op de kast, op de tafel of in de vensterbank. Geloof het of niet, maar de kinderen zijn
dan echt aan het lezen! 
Deze week is het de ‘Week tegen pesten’ en hier
hebben we het uitgebreid over gehad tijdens de
nieuwsbegrip les. Eerst hebben we een mindmap
gemaakt over wat we al weten over pesten en wat
we in het nieuws gezien of gelezen hebben.
Daarna zijn we de tekst gaan lezen. In plaats van
de opdrachten, zijn de kinderen aan de slag
gegaan met het ontwerpen van een anti-pest logo.

Wie wil onze schoolkrant sponsoren?
Uw advertentie komt 3x per jaar in onze schoolkrant; de
‘P@PERCLIP’.
Een kwart pagina kost €25,00 , een halve pagina €40,00 en
een hele pagina €50,00
Als u interesse heeft, graag een mailtje sturen naar:
Anita.kleijer@stichtingovo.nl

