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Optreden fase 6/7
Deze week facultatieve gesprekken
Pietengym
Optreden fase 1/2/3C
Optreden fase 8/9A
Schoolfotograaf voor kinderen die
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Optreden fase 4/5B
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Bovenbouw
Yenthe
Enora
Stijn D
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Eke
Stijn van D
Senna De
Xanti

Onderbouw
Noah K
Lars
Konstandinos
n.v.t.
Casper
Gowyn
Nena
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
Optredens
De optredens zijn in volle gang en wat is het weer leuk om alle kinderen op het podium
te zien staan.
Het doel van de optredens is, om kinderen meer gewend te laten raken aan het
presenteren van “iets” waar publiek bij is en waar zij in de spotlights staan. We zien dan
ook (groot)ouders genieten van de kinderen en dat is altijd leuk. De komende weken zijn
nog meer groepen aan de beurt.

Afwezige leerkrachten
Zowel juf Dorinda als juf Ada zijn nog afwezig. Met juf Dorinda gaat het gelukkig al beter
en die hopen we over ongeveer 2 weken weer op school terug te zien.
Juf Ada is herstellende van een herseninfarct en zij heeft nog wel tijd nodig om op te
knappen. Zij is nog erg moe en slaapt veel.
Beide leerkrachten wensen we beterschap en een spoedig herstel.

Schoolfotograaf
Vrijdag 23 november komt de schoolfotograaf foto’s maken van de kinderen die nog niet
op de foto staan i.v.m. afwezigheid op de dag dat de fotograaf er was. Ook de
vrijdaggroep van de peuterspeelzaal zal dan op de foto gaan.

Fase 123 ABC
De optredens van fase 123a en 123b zitten er weer op. Wat was het weer geweldig, we
zijn zo trots op de kinderen.
Ze hebben zo hun best gedaan. Het is ook niet niks, oefenen en herhalen en
samenwerken. Echt super knap. Fase 123 c is woensdag 21 november aan de beurt.
Zaterdag komt Sint met zijn Pieten weer naar
Nederland. U heeft al een brief met activiteiten
daarover gekregen. Het wordt ook weer een
gezellige tijd op de Graaf Reinaldschool.
De letter van het thema is de letter P.
Juf Elma, juf Nicole, juf Anita, juf Maartje,
Juf Tiny en juf Brenda

Fase 4/5B
Zaterdag is het zo ver… De sint komt weer aan in ons land! Een hele spannende en leuke
tijd voor de kinderen. Gisteren heeft uw kind als het goed is een nieuwsbrief
meegekregen met daarin alle activiteiten rond om sinterklaas. Een van die activiteiten is
bijvoorbeeld het bezoek aan het pietenhuis. Mocht u willen rijden, dan kunt u zich
melden bij onze klassenouders.
Waar we in de klas ook heel druk mee bezig zijn, is het optreden van maandag 26
november. De voorbereidingen zijn in volle gang en ik kan u vertellen dat de kinderen
het fantastisch doen! De voorstelling zal om 19.00 uur beginnen en ongeveer een half
uurtje duren. Verdere informatie en een officiële uitnodiging namens uw kind volgt nog.
Het leren lezen gaat ook als een speer. De kinderen hebben inmiddels al 22 letters
aangeboden gekregen! Sinds een aantal weken wordt er ook 2 keer in de week tutor
gelezen. Terwijl fase 5 daar druk mee is in een andere klas, heeft fase 4 even het rijk
voor zich alleen om lekker vrij te spelen en wat lesjes met de leerkracht te doen.
Op het gebied van rekenen beginnen we al in hoofdstuk 5. Het splitsen t/m 10 en de
optel en aftrek sommen t/m 10 blijven terug komen. Maar wat ze nu ook aangeboden
krijgen is de getallenlijn t/m 100 en zelfs al wat klokkijken met hele uren, halve uren en
kwartieren.
De facultatieve gesprekken staan voor volgende week gepland. Op de lijst naast de deur
kunt u zich inschrijven. Als u een mail van mij gehad heeft, wil ik u vragen om u sowieso
in te schrijven. Heeft u een briefje ontvangen, dan kunt u zich inschrijven als u wat met
mij wilt bespreken.
Fijn weekend!
Juf Chardonnay

Fase 8/9B
Hallo papa’s en mama’s,
Wij geven op 3 december een optreden. We zijn al heel druk aan het oefenen! Er zijn
liedjes en Nikkie en Thijmen spelen zelfs een liedje op hun instrument. We zouden het
super leuk vinden als jullie allemaal komen kijken. Binnenkort krijgen jullie een
uitnodiging.
Verder zijn we heel druk bezig met het leren van klokkijken en plus en min sommen tot
en met 100. Fase 9 rekent soms zelfs al tot en met 1000! Ook de keersommen gaan erg
goed. We vinden het erg leuk om de tafels te leren.
Fase 9 heeft de afgelopen weken aandacht besteed aan het heelal. We hebben veel
filmpjes gekeken, teksten gelezen en zelfs een zonnestelsel gemaakt. Dit werkje is
binnenkort in onze klas te bewonderen!
Groetjes,
De kinderen van fase 8/9B

Fase 12/13
De voorbereidingen voor het optreden zijn in volle gang. Ik herinner jullie nog even aan
de datum, dinsdag 27 november om 19.00 uur. Voor een aantal rollen zijn wij opzoek
naar kleding. Wie heeft thuis een doktersjas? Wij zijn ook op zoek naar een rollator en
accessoires voor oude omaatjes (denkend aan een leesbril, kralenketting en een
wandelstok). Willen jullie een mailtje sturen of het aan de kinderen doorgeven wanneer
wij iets mogen lenen?
Volgende week gaan wij lootjes trekken voor Sinterklaas. Ik wil een paar punten van
aandacht meegeven. Van het beschikbare budget moet een cadeautje gekocht worden
van het verlanglijstje. Een klein deel mag besteed worden aan snoepgoed. Daarnaast
moeten de surprises met gedicht een dag van te voren ingeleverd worden. Elk jaar
worden prachtige surprises gemaakt, probeer samen met uw zoon of dochter tot dit
mooie resultaat te komen.
Veel succes met het maken van de surprises en tot dinsdag 27 november.
Groet, Meester Tim en meester Robin

Fase 15B/16
Na de herfstvakantie zijn wij op maandag naar Madurodam en het Binnenhof geweest.
Dit was een erg leerzame en leuke dag! In Madurodam mochten de kinderen een eigen
politieke partij oprichten. De politieke partijen gingen met elkaar in debat om
gezamenlijk een stad te bouwen. Na de lunch zijn we naar het Binnenhof geweest. Hier
kregen we een rondleiding, waarbij we zelfs in de Tweede Kamer zijn geweest. Een super
leuke en leerzame dag dus!
De afgelopen twee weken hebben wij op maandag bezoek gehad van stichting Voorkom.
Dit is een stichting die voorlichting geeft over de onderwerpen roken, alcohol en drugs.
Er kwam een ervaringsdeskundige in de klas waaraan de kinderen vragen mocht stellen.
Hier hebben we erg veel van geleerd!
Deze week staan de definitieve verwijsgesprekken op de planning. Een officieel moment.
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Juf Sharona en Juf Sofie.

