Kort Nieuws 31 augustus 2018
Verjaardagen
2 september
10 september
11 september
12 september
13 september

Mae de Groot
Ryan van der Wal
Kael Souprayen
Jemayli Pannekoek
Dèluca Wind

Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

05B
15B
05A
03C
03C

Activiteitenkalender
Dinsdag
Woensdag

11 september
12 september

Schoolreis
Staking

Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

3 september
4 september
6 september
7 september
10 september
11 september
13 september
14 september

Bovenbouw
Morris-Dean vd Brand
Bo Kroon
Sara de Jager
Ryan vd Wal
Tobias Goedegebuur
n.v.t.
Milan Vogel
Fajah van Rossum

Onderbouw
Dave Kamerman
Gioia vd Braak
Florien van Houwelingen
n.v.t.
Nick Grimbergen
n.v.t.
Jort Verburg
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
Veilig naar school
In de mail van zondag heb ik u met trots kunnen vertellen, dat we weer het certificaat
van School op Seef hebben gekregen.
In het hele traject dat daarbij hoort, hebben we wel geconstateerd dat het parkeren vóór
de school nog steeds een probleem geeft. Op een bepaald moment heb ik zelfs een auto
met draaiende motor, maar wel afgesloten, dubbel geparkeerd zien staan op de weg…..
We hopen dat u als ouder het goede voorbeeld wilt geven aan alle kinderen, maar het
allerbelangrijkste is DE VEILIGHEID VAN ALLE KINDEREN!
U kunt proberen vóór het bruggetje te parkeren of bij de Kromme Akkers aan de rand
van het park.
Op 20 september is er een nationale verkeersdag die alle ouders oproept om die dag te
voet of met de fiets naar school te komen.
Wij zouden het geweldig vinden, als u dat deze dag ook gaat doen!! Helpt u mee om de
verkeersveiligheid rond de school te vergroten?????
Gezonde traktaties
Als school proberen we altijd de gezonde traktaties te promoten. We gaan niets opleggen
en niets verbieden, maar zou het niet leuk zijn als we een boekje kunnen gaan maken
met allerlei tips voor gezonde traktaties?
Daarom: heeft u een leuke, gezonde traktatie tip? Mail hem naar de directie (het liefst
met foto), zodat wij er een leuk boekje van kunnen maken.
Verjaardag van uw kind in de nieuwsbrief
Elke 2 weken zetten we de jarigen van de komende weken in de nieuwsbrief. Nu zou het
kunnen zijn, dat u daar problemen mee heeft in het kader van de nieuwe wet op de
privacy. Mocht dit zo zijn, laat u dat dan even weten aan juf Heinie?
Heinie.hoppenbrouwers@stichtingovo.nl

Fase 123 abc
HOERA, Weer naar school!
De eerst week zit er weer op. Het is wel weer even wennen. Nieuwe gezichten, nieuwe
materialen in de klas, wennen aan de regels, kortom het was weer gezellig deze week.
Het thema waar we de komende weken aan werken is “hoera, weer naar school” en de
letter van het thema is de S van school. U zoekt toch ook thuis
samen met uw kind ook naar spulletjes die
beginnen met de letter S? Die kunnen we op school dan in de lettermuur stoppen.
Tot nu toe is het heerlijk weer geweest en hebben
we lekker buiten kunnen spelen. Maar voor het
geval dat het weer omslaat hebben we wel
gymkleding nodig voor in de gymzaal. Er zijn
gymtassen op school voorzien van naam. Het is
fijn als er een broekje, T-shirt en passende
gymschoenen in komen te zitten. U kunt de
kleding en schoenen (graag voorzien van naam)
inleveren bij de leerkracht.
Fijn weekend,
Juf Nermin, juf Anita, juf Brenda, juf Tiny,
juf Elma en juf Nicole

Fase 4/5A
Na een heerlijke warme zomervakantie zijn we maandag weer gestart.
Voor veel kinderen was het de eerste dagen spannend, maar we zijn inmiddels gewend
aan de nieuwe klas. Deze week hebben we met taal de letters i en k geleerd en het
woord ik. Met rekenen zijn we in blok 1 gestart en leren we vlot tellen. Fase 4 mag met
fase 5 mee werken, maar dat hoeft niet altijd. Fase 5 moet de taken afmaken.
Maandag 17 september hebben we om 19.00 informatieavond en zal ik u alles uitleggen
over de werkwijzen van fase 4/5.
Er is in fase 5 een nieuwe jongen bijgekomen. Sem, we hopen dat je een fijne tijd bij ons
op school krijgt.
Helaas gaat Fenna naar een andere school. Zij is in de zomervakantie verhuisd naar
Arkel en gaat daar vanaf volgende week ook naar school. Fenna, heel veel plezier op je
nieuwe school.
En vrijdag vieren we de eerste verjaardag in de klas, Jort wordt dan 6 jaar.
Prettig weekend, de kinderen van fase 4/5, juf Nermin en juf Ada.

Fase 8/9A
Beste papa’s, mama’s,
De zomervakantie is voorbij gevlogen. Al onze verhalen hebben we
afgelopen maandag met elkaar mogen delen. Ook hebben wij geprobeerd
een start te maken aan bepaalde lessen zoals taal en rekenen. Helaas
lukte dit niet, omdat Snappet steeds vastliep. Om deze lessen te
vervangen hebben wij andere leuke dingen gedaan. De juf heeft met ons een
verjaardagskalender gemaakt (zie de ballonnen bij ons op het raam) en wij hebben een
stukje van onze zomervakantie vast mogen leggen op papier. Dit is ook te vinden bij ons
in de klas. Hopelijk starten we maandag goed met Snappet en kunnen wij starten met
bepaalde vakken.
Dan, op dinsdag 11 september hebben de kinderen schoolreis, woensdag 12
september is de school dicht i.v.m. stakingsdag en is er op maandag 17 september
de informatie avond om 19.00 uur voor zowel fase 8/9A als 8/9B.
Fijn weekend, juf Dieke

Fase 10/11
Het nieuwe schooljaar is goed begonnen. Alle kinderen waren gezond en vol
enthousiasme om elkaar weer te zien, op school. Het was even puzzelen om iedereen in
een leuk groepje te krijgen, maar dit is gelukkig gelukt. De kinderen werden ook erg blij
van de nieuwe Chromebooks die wij in de klas hebben. Hier moeten we natuurlijk erg
zuinig op zijn, want deze moeten tot fase 16/16+ mee.
De eerste maandag was dit nog wel erg wennen. De kinderen moesten zichzelf
aanmelden en dit verliep niet overal even vlekkeloos. Ook de
juf moet even wennen en merkte al dat er kinderen zijn die
daar handiger in zijn dan de juf.
Toen dit eenmaal gebeurt was, hadden we een storing bij
Snappet. Gelukkig kon er op papier wel gewoon gewerkt
worden! Inmiddels verloopt alles al een stuk beter.
Zou u er aan willen denken dat we op maandag en vrijdag
een fruitdag hebben en dat de kinderen dan een stuk fruit
mee moeten voor in de kleine pauze. Op dinsdag en
donderdag hebben we gym.
Fijn weekend, juf Anita en juf Marjolein

Fase 14/15
Zo, we zijn weer begonnen! Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad. De
kinderen zijn in de klas bezig met een verhaal schrijven over hun vakantie. Nog niet alle
verhalen zijn af, maar achter in de klas kunt u deze verhalen komen lezen en kunt u op
de kaart van Europa zien waar ze allemaal geweest zijn.
De kinderen krijgen in fase 14/15 huiswerk voor redactiesommen en nieuwsbegrip XL.
Dit is voor iedere maandag. Nieuwsbegrip XL maken ze thuis op de computer. Ze hebben
hiervoor van mij de inlogcodes gekregen. Voor het huiswerk spelen we in de klas
´Homeworkopoly´ en de kinderen hebben veel zin om hiermee te beginnen! Als de
kinderen hun huiswerk maken, mogen ze bij mij komen dobbelen. Bij het spel kunnen ze
op een kanskaartje of algemeen fonds kaartje komen. Daarop staat iets wat ze mogen
kiezen, bijvoorbeeld naast wie ze een dag willen zitten. Als ze dit kaartje trekken bij
kans, dan is de beloning voor henzelf. Pakken ze dit bij algemeen fonds, dan mogen ze
dit voor een andere leerling kiezen.
Ook lezen we naar verschillende landen. Er hangt een grote kraskaart van de wereld aan
de muur en samen lezen we de eerste keer naar Nieuw Zeeland. Elk gelezen bladzijde, is
een kilometer. Dus samen komen we er wel!
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet, Juf Melanie

Even voorstellen: juf Rea van der Woude
Hallo allemaal!
Afgelopen maandag ben ik gestart op de Graaf Reinaldschool. Komend schooljaar werk ik
de maandag, dinsdag en woensdagmiddag als intern begeleider en na de fasewisseling
zal ik op de donderdagen ook les gaan geven in een van de groepen.
Langs deze weg wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Rea van der Woude, ik ben 43 jaar geleden geboren in Utrecht en woon
samen met mijn partner, kinderen en katten in Heukelum. Ik heb twee fantastische
jongens; Kees is 3 jaar oud en Jonah is 10. En om het plaatje compleet te maken… de
katten heten Elvis en Dito :-) In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, luister naar
muziek of bezoek een concert.
Ik ben sinds 1998 werkzaam in het basisonderwijs, eerst als groepsleerkracht daarna als
intern begeleider. De afgelopen jaren heb ik verschillende taken en functies mogen
vervullen en ruime ervaring opgedaan. Ik heb dit altijd met veel liefde en plezier gedaan
in Utrecht. Omdat de reisafstand toch wat te ver werd en teveel tijd in beslag nam, ben
ik blij nu dichterbij te kunnen werken op deze fijne school.
Mocht u nog vragen aan mij hebben of kennis willen maken. Kom gerust binnen!
Groetjes, Rea
ib.graafreinald@stichtingovo.nl

