Kort Nieuws 2 februari 2018
Verjaardagen
3 februari
4 februari
9 februari
9 februari
12 februari
13 februari
16 februari
16 februari

Dylan Slikboer
Mila den Haan
Danielle Scheurwater
Thijmen Scheurwater
Bram Bartol
Colin van der Weijden
Tristan Eringaard
Sarah Oua-Ali

Fase 12
Fase 10
Fase 16
Fase 16
Fase 09
Fase 16
Fase 09
Fase 04

Activiteitenkalender
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Donderdag

2 februari
6 februari
7 februari
12 februari
15 februari

Start in de nieuwe fase
Volleybaltoernooi fase 13/16+
Lingehavenconcert
Praktische verkeerslessen
Disco fase 10t/m 16+

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

5
6
8
9

februari
februari
februari
februari

Bovenbouw
Pascalle Korevaar
Job Kribbe
Antonio Martina
Justin Golverdingen

Onderbouw
Febe Vollebregt
Nanuq Kamperman
n.v.t.

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

12
13
15
16

februari
februari
februari
februari

Thijmen Jansen
Lana Koppenhol
Dille de Kuiper
Irfan Karatas

Max vd Kleij
Levi Waalboer
Nick v Meegen
n.v.t.

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

Van de directie
Fasefeestje
Het was gisteren weer een gezellig feestje. De kinderen zijn door de ouders uitgezwaaid,
nadat ze in de klas gezelschapsspelletjes hadden gedaan. Dit deden jongere kinderen
met oudere kinderen (“Met elkaar leven en van elkaar leren….”).
Maandag start iedereen in zijn of haar nieuwe groep en we wensen alle kinderen en
leerkrachten weer succes voor het tweede half jaar!
Laatkomers
Op dit moment zien we veel ouders en kinderen die te laat binnenkomen. Ik wil u
verzoeken om ervoor te zorgen, dat uw kind om half 9 (vóór de bel) in de klas zit. Zo
kunnen de lessen op tijd starten. Met name in de onderbouw lopen veel ouders en
kinderen te laat binnen. Wilt u hier op letten?

Fase 1/2/3ABC
Maandag zal het wel wennen zijn na de fasewisseling. Er zijn veel kinderen naar de
volgende fase, en er komen weer nieuwe kinderen in onze fase. Spannend hoor. Voor
iedereen dan ook, heel veel plezier allemaal!
Fase 123abc starten met een nieuw thema: “Het cijferwinkeltje”.

Opzegversje bij het thema:
Een, twee, kopje thee
Drie, vier, glaasje bier
Vijf, zes, kurk op de fles
Zeven, acht, soldaat op wacht
Negen, tien, ik heb een boef gezien
Tien, elf, wat je zegt dat ben je zelf!
De letter van het thema: de g van getal.
We hopen weer op een volle lettermuur.

Fase 4/5
Dit was de laatste week in fase 4/5 in onze klas met deze kinderen.
Maandag hebben we alle werkjes en werkboeken afgemaakt. Dinsdag hebben we de
kasten opgeruimd, de klikklak boekjes leeg gemaakt en het restaurant vast ingericht.
Woensdag hebben we alles gesneden voor het menu in ons restaurant en woensdag zijn
de kinderen naar de nieuw klas geweest om kennis te maken met de juf en de
klasgenoten. Heel spannend allemaal.
Maandag 5 februari start fase 5 in fase 6. Zij gaan door de hoofdingang naar binnen.
Fase 4, die fase 5 wordt komen door de ingang die zij gewend zijn, naast het lokaal van
juf Tiny en juf Brenda.
Ook de kinderen van de nieuwe fase 4 komen door deze ingang naar binnen.
Vanmiddag vieren we de fasewisseling en zwaaien we de kinderen uit.
Alle kinderen heel veel plezier in jullie nieuwe fase.
Juf Ellen, Juf Dorinda, Juf Nermin en juf Ada.

Fase 6/7B
Voordat de rapporten mee naar huis mochten, hebben we de afgelopen weken een aantal
toetsen gemaakt. De Cito toetsen van rekenen, spelling en woordenschat stonden op het
programma. Ook hebben we de Drie Minuten Toets en Avi lees teksten gedaan.
Vorige week hebben we onze rapporten mee gekregen. En iedereen had een mooi
rapport! Alle kinderen kunnen trots zijn!
Gisteren zijn we alvast even wezen wennen in de nieuwe faseklas. De kinderen van fase
7, die fase 8/9 worden, hebben woordenschat extra oefeningen gemaakt op de Snappets.
Dit vonden zij super leuk! De kinderen van fase 6, die naar fase 7 gaan, hebben een
nieuwe boekenlegger gemaakt. Zo hebben de kinderen alvast kennis kunnen maken met
de nieuwe klasgenootjes en met de nieuwe juf(fen).
Vandaag gaan we in de klas onze spullen uitzoeken en opruimen. Vanmiddag hebben we
het fasewisselingsfeest. Dan gaan we in school met elkaar verschillende spelletjes
spelen. We brengen onze eigen spullen alvast naar de nieuwe faseklas. Aan het eind van
de middag lopen we per faseklas onder de bogen door en zwaaien elkaar uit naar de
nieuwe faseklas. We hebben er zin in!

We willen we alle moeders en vaders hartelijk bedanken voor al jullie goede hulp de
afgelopen faseperiode!
De kinderen van fase 6/7B en juf Nicole en Juf Marloes.

Fase 14/15A
Alweer een halfjaar voorbij. Wat gaat de tijd toch snel! Alle kinderen hebben een mooi
rapport. We hebben dit halfjaar hard gewerkt, maar we hebben het ook heel erg gezellig
gehad. Wij wensen fase 15 veel plezier en succes in fase 16. Gelukkig mag ik fase 14 nog
bij mij houden.
Wat zijn jullie toch een kanjers!
Omdat het de laatste week is voor de fasewisseling, hebben de kinderen vorige week een
lesdag voorbereid. Zij hebben afgelopen maandag de hele dag zelf ingevuld en
lesgegeven. Dit hebben de kinderen super goed gedaan! Ze hebben gerekend, proefjes
gedaan, een estafette gedaan met zinsontleding en nog veel meer.
Ze hebben goed samengewerkt en hebben veel plezier gehad!
Ook zijn wij woensdag nog naar de
bibliotheek geweest. Hier hebben we gelijk
een verkeersles aan gekoppeld. De kinderen
hebben goed op elkaar gelet en veilig
gefietst.
Annoesjka en Mirjam:
Bedankt voor het
maken van de verkeersles en het
meefietsen!

Woensdag 7 februari gaan wij naar het Lingehavenconcert. Ik ben nog op zoek naar twee
ouders die mee willen fietsen (heen en terug). U kunt daar blijven. We vertrekken rond
10.15 uur.
Fijne fasewisseling allemaal en een fijn weekend!
Juf Yvette en Juf Melanie

