Kort Nieuws 1 juni 2018
Verjaardagen

6 juni Floris Bronk
6 juni Jack du Croix
6 juni Job Kribbe
6 juni Casper Wolters
7 juni Antonio Martina
7 juni Mark Neuschwanger
7 juni Hanne Ouwerkerk
8 juni Jikke van den Brink
8 juni Shania Diks
9 juni Luca van de Braak
9 juni Morris-dean Brand
9 juni Lizze Kleppers
10 juni Stijn van Dijk
10 juni Anisa Saliman
13 juni Joey Baegen
14 juni Lauren van Noorloos

Fase 09
Fase 14
Fase 08
Fase 02B
Fase 16
Fase 04
Fase 16+
Fase 13
Fase 06B
Fase 06B
Fase 06A
Fase 04
Fase 06A
Fase 08
Fase 10
Fase 02C

Activiteitenkalender
Dinsdag t/m vrijdag
Vrijdag

5 t/m 8 juni
8 juni

Avondvierdaagse
Onderbouw vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

4 juni
5 juni
7 juni
8 juni
11 juni
12 juni
14 juni
15 juni

Bovenbouw
Scarlett Waakop Reijers
Ella Wiersma
Femke de Bruijn
Rein Kraai
Destiny Kremers
Liz Appeldoorn
Tycho Teunissen
Sam Debets

Onderbouw
Hind Oua Ali
Dion van Bruggen
Febe Vollebregt
n.v.t.
Vivian Schouten
Sebas van der Wal
Kyan van Maastricht
n.v.t.

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

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

Van de directie
Avond 4 daagse
Vanaf volgende week dinsdag worden de voetjes weer getraind in de Avond 4 daagse.
Gelukkig doen we dit jaar ook weer mee, dankzij een groep vrijwillige ouders! Alle ouders
die dit mogelijk hebben gemaakt wil ik op voorhand al van harte bedanken!
De weersvooruitzichten zijn goed, dus nu maar hopen dat het wel droog blijft! Iedereen
heel veel plezier de komende week.

Juf Dorinda
Juf Dorinda is al een tijdje aan het re-integreren en vanaf volgende week is zij op
maandag en dinsdag weer volledig aanwezig. Zij ondersteunt de komende weken nog in
fase 4/5 en 6/7, maar na de zomervakantie is zij weer volledig inzetbaar. Welkom terug
juf Dorinda!

Juf Sharona
Ook juf Sharona is nog bezig met haar re-integratie. Zij werkt inmiddels op de
donderdagen en vrijdagen weer. Juf Sharona zal na de zomervakantie ook weer volledig
inzetbaar zijn. Ook voor haar geldt: welkom terug juf Sharona!

Pleinwachtrooster volgend jaar
Voor volgend schooljaar heeft u weer de mogelijkheid om u in te schrijven voor het lopen
van pleinwacht. Als alle ouders 2x per jaar mee helpen, dan hebben we het hele jaar
“extra ogen” tijdens de pauze.
Wilt u zo vriendelijke zijn om u dus 2x per jaar in te schrijven (meer mag
natuurlijk
ook ☺).
Indien u niet inschrijft, zal de werkgroep u op bepaalde dage zelf in roosteren. U kunt dat
na de vakantie dan terug vinden op het rooster.
De inschrijfformulieren hangen inmiddels op de kasten in de kleine én in de grote hal.
Plaatsing airco
Volgende week worden er in een aantal lokalen airco geplaatst. Dit betreft de lokalen van
fase 123C, 123A, 6/7 A en 6/7B.
Hieronder een oproep van de Klankbordgroep Oost over de inrichting van het
park.
Beste bewoner(s) van Gorinchem Oost,
De meesten van u heb ik op 9 mei gezien/gesproken op de inloopbijeenkomst in de Graaf
Reinaldschool. Met een aantal anderen heb ik mailcontact gehad.
U heeft aangegeven mee te willen praten en denken over de inrichting van de centrale
speelplek in wijkpark ’t Haagje.
Wij hebben inmiddels alle ideeën verzameld en zijn bezig deze te vertalen in een globaal
ontwerp. Dit ontwerp gaan we met u bespreken.
We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn op de vervolgbijeenkomst op maandag 11
juni 2018.
De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Graaf Reinaldschool, Top Naeffstraat
26.
Mochten er in uw buurt nog meer mensen zijn die willen meepraten, zij zijn ook van
harte welkom.
Graag wil ik iedereen wel vragen om zich vooraf aan te melden door een mail te sturen
naar: speelruimte@gorinchem.nl, s.v.p. bij het onderwerp vermelden: bijeenkomst 11
juni.
Vriendelijke groet, namens de werkgroep Speelplaatsen,
Ans (A.M.J.) Smits
Wijkcoördinator Gorinchem Oost en Lingewijk
Afdeling Publiekszaken

Fase 1/2/3ABC
We zijn druk bezig met ons thema over Woeste Willem. Afgelopen woensdag was
meester Lex in de klassen om leuke piraten liedjes te leren. Op woensdag 6 juni mogen
de kinderen verkleed als piraat op school komen. Om half 12 gaan we met alle drie de
klassen een mini voorstelling geven in het park bij de doeltjes. U bent van harte welkom
om te komen kijken en luisteren (en misschien ook wel meezingen).
Op dinsdag 26 juni gaan we met de kinderen op stap. We gaan naar de kinderboerderij
in Sliedrecht. De klassenmoeders zijn druk bezig om hiervoor het vervoer te regelen. U
rijdt toch ook mee?
Fijn weekend, juf Elma, juf Nermin, juf Chardonnay, juf Anita, juf Tiny en juf Brenda

Fase 6/7B
Afgelopen vrijdag was al weer voor de laatste keer het Talentenwerk. We hebben het
afgelopen jaar acht verschillende onderdelen mogen doen. Het leukst vonden we het
koken, want daar hebben we heerlijke loempia’s gemaakt. Muziek vonden we erg leuk bij
meester Lex. Het tekenen bij juf Elma was ook erg leuk, omdat we gingen tekenen op
muziek. Dansen in de gymzaal deden we bij juf Karin van dansschool Roots. Ook toveren
met verf vonden we erg leuk, daarbij hadden we toverkwasten en gingen we kleuren
mengen om de gemengde kleuren te gebruiken voor een eigen schilderij.
Deze week en volgende week maandag en dinsdag maken de kinderen Cito toetsen. We
maken Cito rekenen, Cito Woordenschat en Cito Spelling. Elke Cito toets bestaat uit twee
delen. We maken één deel per dag. Daarnaast gaan we de Avi-toetsen en DMT
leestoetsen afnemen. Het is best pittig om zo veel te toetsen. Als de ene fase samen met
de juf een Cito toets maakt, moet de andere fase helemaal zelfstandig en stil werken. We
toetsen en werken hard, daarna gaan we lekker ontspannen met spelletjes uit de
kieskast / Gynzy kids spelletje op de computer of kijken lekker een filmpje van
bijvoorbeeld Mr. Bean.
Hierna hebben we nog 6 schoolweken, dan is het alweer zomervakantie. We mogen met
onze faseklas nog gezellig op klassenuitje. Juf Maartje en juf Nicole gaan samen met
onze klassenmoeder een datum en locatie inplannen. Informatie volgt.. Spannend!
Groetjes Juf Nicole, juf Maartje en de kinderen van fase 6/7B.

Fase 10/11
Hihahoi papa en mama,
De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt. Wij hebben geleerd te rekenen met
breuken (gelijknamig maken) maar ook optellen en aftrekken van grote sommen. Ook
zijn wij meer te weten gekomen over Noord-Brabant plus de Efteling. Op woensdag 30
mei zijn we met de klas naar de Sterrenwacht gegaan in Dordrecht. Dit was erg
leerzaam. De vragen die de man ons stelde, wisten wij voor een groot deel te
beantwoorden, dat was wel verrassend. Desondanks hebben wij ook veel geleerd. Want
wist je dat:
Dat je een wolkje ziet (zonnevlam/explosie), als je
door een telescoop kijkt? Zonder zie je het
helemaal niet
Als je naar Mars gaat, je niet meer terug komt?
Venus een vrouwen planeet is?
Het zwarte gat een propje is?
Pluto geen echte planeet is maar een dwergplaneet?
Jupiter de grootste planeet is van dit stelsel?
Dat Jupiter een gasplaneet is waardoor je er niet
op kunt lopen?
Wist je dat er op de vrouwenplaneet giftige regen
valt
Je niet te dicht bij de zon kan komen
Liefs,
Fase 10 en 11

Fase 12/13
Wat zijn wij trots op de verslagen en presentaties van de
spreekbeurten/boekbesprekingen. Een groot compliment. Vorige week woensdag was
ons klassenuitje. Volgens mij zijn de kinderen na een leuke presentatie en rondleiding
weer een stuk wijzer geworden. Wij willen de ouders die met ons mee zijn geweest
nogmaals danken voor hun hulp. Na de avondvierdaagse gaan wij starten met de
bekende Cito’s. Op maandag, dinsdag of woensdag worden de toetsen afgenomen.
Hebben kinderen hun rapport nog niet ingeleverd dan ontvangen wij die graag. Een
vraag voor de ouders van fase 12. Wie wil volgend schooljaar onze klassenmoeder van
fase 13 worden? Alvast hartelijk dank!
Meester Tim en meester Robin

