Kort Nieuws 2 november 2018
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Tim
Levi
Issam
Konstandinos
Lucas V
Anniek
Taha
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Xabi
Nick van M
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Activiteitenkalender
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9 november
12 november
13 november
14 november
15 november

Opvoedparty voor ouders
Optreden fase 4/5A
Optreden fase 10/11
Optreden fase 1/2/3A
Optreden fase 1/2/3B

10.30
19.00
19.00
19.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

5 november
6 november
8 november
9 november
12 november
13 november
15 november
16 november

Bovenbouw
Aimy
Luca vd B
Jikke
Eileen
Floris
Femke de B
Sem C
Vince du C

Onderbouw
Konstandinos
Lexi
Ilse
n.v.t.
Aryanne
Rafael R
Tess
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
Na het herseninfarct dat juf Ada (fase 4/5A) eind september heeft getroffen, is zij nu met
de revalidatie bezig. Zij heeft logopedie en fysiotherapie en dat gaat langzamerhand de
goede kant op. Helaas is de vermoeidheid een stuk hardnekkiger en dat zal nog wel een
poosje zo blijven.
We houden u op de hoogte over het verloop van haar herstel.
Opvoedparty
Op vrijdag 9 oktober is er een opvoedparty voor ouders. U heeft hier vorige week bericht
over gehad. Op dit moment heb ik 3 aanmeldingen van ouders. Dat is wel erg weinig om
deze party tot een succes te maken. Mocht u toch nog willen komen, meld u zich dan dit
weekend nog aan via directie.graafreinald@stichtingovo.nl . Mochten er maandag niet
meer aanmeldingen zijn, dan wordt de bijeenkomst gecanceld; dat zou wel heel jammer
zijn.
Sportiefste school
Onze school heeft uit handen van wethouder Joost de
Geest op 18 oktober jl de prijs ontvangen voor Sportiefste
School tijdens de Gorcum Sportmaand!
Onze school had procentueel het grootste aantal leerlingen
die hadden deelgenomen tijdens de sportmaand. Er mag
door de school nu een Buitenspeelpakket worden
samengesteld ter waarde van 500 euro!

Fase 123 ABC
De herfst heeft zijn intrede gedaan buiten en op school. Het lijkt wel of er een schilder in
het bos bezig is geweest om de blaadjes geel, rood, oranje en bruin te schilderen. We
kunnen onze laarzen, regenkleding, paraplu en zelfs winterjassen, sjaals, mutsen en
wanten weer aan trekken.
Gelukkig kunnen we vaak een frisse neus buiten op het plein halen. Het plein is niet echt
schoon door het herfstweer. Vooral bij nat weer zouden laarzen voor op het plein een
uitkomst zijn en dan sloffen om aan te kunnen doen in de klas.
Het thema is dan ook de komende weken “de herfst”. Voor de vakantie hebben we al een
herfstwandeling in het Lingebos gemaakt. Wat fijn dat er weer zoveel hulp was om ons te
brengen en te begeleiden, super!
De letter van het thema is dus, hoe kan het ook anders, de H van Herfst.
Fijn weekend, Juf Anita, Nermin, Tiny, Brenda, Elma, Nicole

Fase 4/5A
Uitgerust in de herfstvakantie hebben we weer allemaal fris en fruitig de draad in de klas
weer opgepakt. Zoals u allen weet, is juf Sonja Schoenmaker deze week begonnen in
onze groep en zal zij er iedere week op maandag zijn.
We hebben inmiddels heel veel gedaan tot nu toe. We hebben het werkboekje deel 1 van
Rekenrijk uit en zijn begonnen in deel 2. We zijn veel bezig met tellen, splitsen, getallen
op de getallenlijn plaatsen en plus/min sommen. Deze onderdelen worden iedere dag in
de les herhaald. Daarbij gebruiken wij veel ondersteunend materiaal om het allemaal
zichtbaar te maken (blokjes, telraam, eierdozen met eieren, getallenlijn aan de muur,
getal kaartjes op het bord).
Met Veilig leren lezen zijn we ook al een eind. We hebben de volgende letters al geleerd:
i – k – m – s – p – aa – r – v – n – t – ee – b – oo – d – oe – z – ij. Iedere dag herhalen
we de letters en lezen we woordjes die met deze letters gemaakt worden. Ook schrijven
we in schrijf werkboekjes de letters die we geleerd hebben.
Verder zijn we druk bezig met het oefenen voor ons optreden. Dit is namelijk op
maandag 12 november. Alle ouders van onze fasegroep zijn om 19.00 uur van harte
welkom. Ook broertjes/zusjes, opa’s en oma’s mogen komen kijken. Wij hebben er in
ieder geval veel zin in!
Tot slot feliciteren wij Mees alvast met zijn verjaardag, want hij is zondag 4 november
jarig! Van harte, Mees!
Fijn weekend

Fase 6/7
De eerste schoolperiode is voorbij gevlogen. We hebben vorige week al weer de eerste
vakantie, de Herfstvakantie gehad. Kinderen hebben leuke uitstapjes gemaakt, zijn op
vakantie geweest en hebben vooral ook lekker uitgerust in de vakantie.
De week voor de Herfstvakantie hebben we onze eerste praktische verkeersles gehad.
Het hard en zacht fietsen in combinatie met het remmen hebben de kinderen geoefend
bij het onderdeel ‘haas en slak’. Bij het parcours voor de school tot over de brug
oefenden de kinderen het fietsen waarbij de weggebruikers van de rechterzijden
voorrang hebben en het oversteken bij het zebrapad werd geoefend. Bij het oversteken
werkten we ook met een stoplicht voor zowel de voetgangers als het overige verkeer. Er
moest dus heel goed gekeken worden. De kinderen vonden het onderdeel ‘haas en slak’
het leukst om te doen.
De ochtend voor de vakantie hebben we afgesloten met een popcornparty. We keken een
film van Mees Kees en maakten popcorn met de popcornmachine. Was gezellig, leuk en
erg lekker!
We hebben de Kinderboekenweek gehad met het thema “Kom erbij”. Tijdens de
Kinderboekenweek is er extra voorgelezen door de juffen. Zo werden de kinderen van
onze fase voorgelezen door juf Dorinda en juf Melanie, onze eigen juf ging dan ook
voorlezen in een andere klas. Ook zijn er momenten geweest dat er
mama’s/papa’s/opa’s/oma’s voor kwamen lezen. De moeder van Juul heeft ons een
verhaal voorgelezen van ‘Ezeltje strekje’. De oma van Jay las ons voor uit het boek van
‘De Gorgels’. Erg leuk om eens door iemand anders voorgelezen te worden. De
Kinderboekenweek hebben we afgesloten met de Kinderboekenruilbeurs. Oude boeken
mochten ingeleverd worden voor punten en met de verdiende punten mochten de
kinderen weer andere leesboeken op eigen (oefen)leesniveau uitkiezen.
We zijn in de klas veel met het leesonderwijs bezig. Thuis is het ook belangrijk om te
lezen. Het liefst vier keer in de week minimaal 15 minuten lezen. Wist je dat je bij de
bibliotheek gratis boeken mag lenen om het lezen te kunnen blijven oefenen?
Juf Andrea, Juf Nicole en juf Nergiz.

Fase 8/9A
Hoi papa en mama,
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuw blok voor rekenen, spelling en taal.
We zijn direct weer in het ritme gekomen door geconcentreerd te werken en ook
taakgericht. De juf heeft ook doelen met ons opgesteld. Iedere keer, na ons werk,
kunnen wij aan de gestelde doelen werken op het gebied van rekenen, taal of spelling.
Dit wordt na ongeveer 2 weken geëvalueerd en zo werken wij aan onze leerpunten. Ook
hebben wij voor de vakantie een start gemaakt aan ons toneelstuk en zijn wij al een heel
eind op weg.
Op donderdag 22 november kunnen jullie onze voorstelling + eindlied bekijken. De
voorstelling start om 19.00 uur. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie komen!
Groetjes van fase 8/9a

Fase 10/11
Heeft u al van uw kind gehoord dat de juf zo trots was op de klas dat ze heeft
getrakteerd? De kinderen waren allemaal zo goed aan het werk dat bijna niemand had
gemerkt dat de juf even uit de klas was geweest.😊 Deze goede werkhouding is ook terug
te zien in hoe de kinderen presteren. Alle kinderen hadden een goed cijfer voor hun
geschiedenis toets. Het rekenen voor fase 10 was wel heel moeilijk deze week. Er
moesten sommen gemaakt worden als 18 x 98 = We gebruiken dan de hulp som 18 X
100 = (en dan halen we 18 x 2 eraf). Gelukkig was de les erna weer wat minder moeilijk.
Het tweede blok van taal hebben we ook afgerond. Bijna alle kinderen hebben dit ook
heel goed gedaan. Maandag starten we een nieuw blok. Omdat we al druk aan het
oefenen zijn voor ons optreden, starten we nog niet met een nieuw blok van maandtaak.
Houdt u dinsdagavond 13 november alvast vrij in uw agenda voor het optreden??!!
Juf Anita en Marjolein

Fase 14/15A
De herfstvakantie zit er weer op en afgelopen week hebben we een drukke, maar leuke
en leerzame week gehad. Maandag zijn we naar Madurodam en het Binnenhof geweest.
Dit was erg leuk en interessant! De kinderen kwamen aan in Madurodam en mochten
daar in groepjes hun eigen politieke partij oprichten! Daarna gingen alle groepjes samen
in debat om een mooie stad te bouwen. Bij het Binnenhof mochten
ze een kijkje nemen in de Tweede Kamer!
Ook hebben we nog gekeken bij het
standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt.
Deze man is vermoord op het Binnenhof,
De kinderen konden onze begeleider daar
veel over vertellen. Dat vond hij ook erg
leuk. Papa’s, mama’s en opa’s: Nogmaals
bedankt voor het rijden!!
Woensdag zijn de kinderen naar de
doe-ochtend op het Omnia College, het
Fortes Lyceum of het Gymnasium
geweest. Ook was dit een erg leuke en
leerzame ochtend!
Voor de vakantie hebben de kinderen al een hele leuke praktische
verkeersles gehad, we zijn toen naar de stadswallen gefietst om
herfstspullen te verzamelen en er vervolgens mee knutselen op school.
Afgelopen week hadden ze de mobieltjes-les. Hierbij hebben ze geleerd wat de gevaren
zijn van het fietsen met een mobieltje.
Fijn weekend!
Groetjes, Melanie

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

