Kort Nieuws 6 april 2018
Verjaardagen

7 april Romy Jasin
12 april Nena Heijkoop
16 april Eke Dieleman
16 april Mohamed Maghnouj
18 april Tobias Goedegebuur
19 april Willem van den Brink
20 april Vince Duyzer
20 april Dave Kamerman

Fase 10
Fase 02B
Fase 09
Fase 16+
Fase 06A
Fase 16+
Fase 15
Fase 04

Activiteitenkalender
Maandag t/m
woensdag
Maandag en
donderdag
Dinsdag en
woensdag
Vrijdag
Maandag t/m
vrijdag

9 t/m 11

Schoolvoetbal fase 13/16+

16 en 19 april

Facultatieve gesprekken

17 en 18 april

IEP eindtoets

20 april
23 april t/m
4 mei

Koningsspelen
Meivakantie

Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag

9 april
10 april
12 april

Bovenbouw
Kick Ockhuizen
Willem vd Brink
Jari de Groot

Onderbouw
Mees Rink
Rafael Rozendaal
Shegoefa Ahmadi

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

13
16
17
19
20

april
april
april
april
april

Lorik Meha
Djayden Oosenbrug
Berna Yuksel
Jette Albada
Ashraf Meddahi

n.v.t.
Levi Waalboer
Raff Hildebrand
Jinte Morang
n.v.t.

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

Van de directie
Nieuwe speeltoestellen
Net voor het paasweekend was het dan zover: de nieuwe speeltoestellen voor het grote
plein zijn geplaatst. De kinderen hebben zelf gestemd over het klimrek en als verrassing
hebben we nog een wiebel-brug aangeschaft.
De kinderen zijn heel enthousiast en de toestellen worden intensief gebruikt.

Ook op het kleine plein zijn dingen vernieuwd en opgeknapt.
We hebben nu weer een hele nieuwe totempaal gekregen.
Ook hier zijn de kinderen erg enthousiast.
Heeft u uw (schoon)ouders al opgegeven voor de opa en oma dag? Graag
uiterlijk morgen doorgeven (direcie.graafreinald@stichtingovo.nl)
Meester Tim vader geworden
Op 20 maart is meester Tim vader geworden van zijn derde kind. Guus is een gezonde
knul en moeder en zoon maken het goed.
We wensen meester Tim en zijn gezin heel veel geluk toe.

Fase 1/2/3ABC
Het thema waaraan we werken is het prentenboek: “de vier kaboutertjes in de lente”.
Van Marianne Busser en Ron Schröder.
Het zijn 2 broertjes en 2 zusjes en zij doen in het bos heel veel kabouterklusjes.
Bij dit thema helpen wij de kaboutertjes mee met allerlei klusjes voor de muizen, de egel
die weer wakker wordt uit zijn winterslaap. We leren dat een rups een pop wordt en
daarna een mooie vlinder. Zaadjes die veranderen in mooie bloemen. En nog veel meer.
Vraag het maar na bij de kinderen.
Zoals u wel gezien hebt, is ons natuurlijke schoolplein weer helemaal opgeknapt. Wij zijn
er helemaal blij mee. In onze tuin staan de voorjaarsbloemen uitbundig te bloeien. Wij
leren de kinderen deze bloemen niet te plukken.
Op maandag is het handig om zelf fruit mee te nemen want het schoolfruit komt vaak
‘s middags.
Geniet van een hopelijk zonnig weekend.

Fase 4/5
Na het lange paasweekend zijn we weer gezellig gestart.
Het is heel gezellig in de klas met alle jongens en meisjes. Er is een nieuw meisje in onze
klas gekomen, zij heet Nora.
We zijn met rekenen in blok 3, we doen erg ons best en we vinden rekenen leuk. Met
taal hebben we in kern 2 de letters aa, e, b, ee, en oo geleerd. We zijn ook heel goed in
schrijven.
De komende weken werken we ook over de lente en gaan we gezellige lentewerkjes
knutselen.
Afgelopen woensdag hadden we een ontruiming. We schrokken erg van het alarm, maar
we wisten wat we moesten doen, snel onze jas aan, in de rij gaan staan, ramen dicht,
computers uit en netjes in de rij naar de Oosterbliek lopen. Gelukkig was het maar een
oefening, maar alles ging prima.
Prettig weekend, fase 4/5, juf Nermin, juf Ellen en juf Ada.

Fase 6/7B
We hebben een ontzettend leuk project Sport en Spel gehad. In de klas zijn
spreekbeurten gehouden waarbij we vertelden over onze sport/een hobby of een spel.
Ook hebben we knutselwerkjes gemaakt rondom het thema. In de klassen waren leuke
spelletjes te spelen tijdens de inloopavond. In onze eigen klas hadden we vier op een rij,
grondmemory en spijkerpoepen. Op het digibord een presentatie met de foto’s van onze
spreekbeurten. Het was een gezellige avond!
De kinderen hebben een lang weekend vrij gehad voor de Paasdagen. Kinderen hebben
eieren gezocht; zijn bij familie wezen gourmetten; hebben mogen logeren bij opa/oma
en/of hebben lekker uit kunnen rusten.
Van dinsdag 03-04-20178 t/m vrijdag 14-04-2018 loopt Mika bij ons snuffelstage in de
klas. Hij gaat ons helpen met ons werk. Leuk om er voor eventjes een meester bij te
hebben.
Kern 8 hebben we behandeld en getoetst van Veilig Leren Lezen. We zijn begonnen met
kern 9: “De limonadefontein”. We hebben met rekenen de tafel van 1, 2, 10 en 5
gedaan. De nieuwe tafel waar we mee gaan werken is de tafel van 3. Het leukst vinden
we het oefenen met muziek: dan lopen we door de klas en zingen het tafellied. Best
pittig: lopen en zingen tegelijkertijd! We kunnen dat al goed!
We gaan de komende tijd werken met het thema ‘lente’ in de klas.
Groetjes juf Maartje, juf Nicole en de kinderen van fase 6/7B.

Fase 10/11
Op donderdag 22 maart jl. hebben we laten zien wat ze allemaal met het project over de
Olympische Spelen hebben gedaan. Middels opdrachten, die de klas steeds via een brief
of e-mail kreeg, zijn er onder andere plattegronden gemaakt, maquettes ontworpen en
folders gemaakt. Met heel veel enthousiasme heeft de klas hier aan gewerkt.
Leuk dat er zoveel belangstelling was om alles te komen bekijken.

Inmiddels zijn de eerste spreekbeurten en boekbesprekingen geweest. Stuk voor stuk
leuke onderwerpen waar met aandacht naar geluisterd wordt. Wat doen de kinderen dat
goed!
Op woensdag 4 april hebben we ook een brandoefening gehad. De leerlingen zijn nu
weer helemaal op de hoogte wat we moeten doen in geval van brand.
Juf Sofie en juf Dieke

Fase 14/15
Het project zit er weer op! Het was erg gezellig en in fase 14/15 is er lekker gedanst.
Gisteren hebben de kinderen het theoretisch verkeersexamen gemaakt, jullie worden nog
even in spanning gehouden over de uitslag.
Nog 2 weekjes en dan hebben we alweer meivakantie, daarvoor vieren we de
Koningsspelen met allerlei leuke spellen.
Fijn weekend allemaal!
Juf Melanie

Koningsspelen 2018
Beste ouders,
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden! Wij hebben er in ieder geval heel
veel zin in! De kinderen zijn in hun klas inmiddels bezig met het oefenen van het
Koningslied ‘Fitlala’ en de dans die erbij hoort. Mocht uw kind thuis ook nog willen
oefenen, dan zijn dit de links naar het lied en de dansinstructie:
https://youtu.be/ho9CfacTxpA en https://www.youtube.com/watch?v=pkj_pDCWDwc
Voorafgaand aan de Koningsspelen staat het koningsontbijt gepland.
Voor het koningsontbijt kunnen de kinderen vanaf woensdag 18 april een bord, bestek en
beker meebrengen in een tasje graag voorzien van naam.
De kinderen vanaf fase 6 sporten in de Oosterbliek en willen wij vragen om met
sportkleding aan naar school te komen en de gymschoenen mee te nemen. Geen
schoenen betekent ook niet mee doen.
De kinderen van fase 1 t/m 5 blijven op school, ze mogen in het oranje gekleed komen.
Voor deze kinderen is het handig om ook sportkleding (of makkelijk zittende kleding) te
dragen i.v.m. het sporten.
Hieronder nog even het programma met de tijden:
Koningsspelen fase 1 t/m 16+
08.30 – 09.00 uur ontbijt
09.00 – 09.15 uur in de grote hal gezamenlijk het Koningslied zingen
09.30 – 11.45 uur fase 1 t/m 5 op school
09.30 – 11.00 uur fase 6 t/m 8 in de Oosterbliek
11.00 – 12.30 uur fase 9 t/m 13 in de Oosterbliek
12.45 – 14.15 uur fase 14 t/m 16+ in de Oosterbliek
Vanaf 14.15 uur
opruimen met de laatste groep
Als u wilt, kunt u uiteraard komen kijken op de tribune!
Wij hopen op een gezellige en sportieve dag!
Met vriendelijke groet, commissie Koningsspelen

