Kort Nieuws 8 september 2017
Verjaardagen
10 september Ryan van der Wal
11 september Kael Souprayen
18 september Juul van Rooij
20 september Quinte Steenland
20 september Thomas Ververis
21 september Ceylin Baltali
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Informatieavond fase 6/7AB
Schoolreisje fase 1 t/m12
Schoolfotograaf
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Bovenbouw
Elsa Kuitert
Schoolreis
Vince Duyzer
Bente van Bakel
Olivia Baegen
Milan Vogel
Timo de Jager
Kyra v/d Sande

Onderbouw
Nick Grimbergen
Colin Eringaard
n.v.t.
Mahir Driouch
Aiden Varli
Kim Favier
n.v.t.

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

Van de directie
Rectificatie: de studiedag in oktober is op woensdag de 11e!!! Er is per ongeluk
woensdag 4 oktober in de kalender terecht gekomen.
Waar gaat welke groep naar binnen
Evenals vorig jaar wil ik uw aandacht vragen voor de ingang van de verschillende
groepen. Alle kleuters komen door de ingang via het kleuterplein binnen. Fase 4/5
gebruikt de deur naast het lokaal van juf Tiny/juf Brenda (grote plein om de hoek). Fase
6/7 en 12/13 maken gebruik van de hoofdingang naast het lokaal van meester Robin en
fase 8/9, 10/11, en 14/15/16 gebruiken de ingang naast het kantoor van juf Gerda.
Uiteraard is deze indeling niet zo maar gekozen. Als alle kinderen door dezelfde deur
naar binnen komen, wordt het te druk aan één kant van de school. In het kader van de
veiligheid is de binnenkomst dus verspreid!
Ik wil alle ouders en kinderen vragen zich aan deze afspraak te houden, zodat het veilig
en overzichtelijk blijft voor iedereen.
Fietsenplan
Op school hebben we een fietsenplan waarin staat binnen welke grens kinderen niet op
de fiets mogen komen. Dit, omdat we te weinig ruimte hebben om alle fietsen kwijt te
kunnen. Wanneer mag uw kind op de fiets naar school: als u buiten de rand woont van
de van Andelspruytlaan, de Annie M.G. Schmidtlaan, de Muzenlaan, de Toneelstraat, het
Jacques Bloempad, het Wiardi Beckmanplein en de Bachlaan.
Woont u binnen dit vierkant om de school heen, dan vragen we u om uw kind lopend
naar school te laten gaan.
Komende week zullen we per klas bekijken welke kinderen dus wel/niet op de fiets
mogen komen.
Ook is het niet de bedoeling, dat kinderen hun fiets buiten het hek van het plein
neerzetten. Deze rekken zijn bedoeld voor ouders en andere bezoekers van de school.
Fietsen op het plein
En een laatste regel: als de school uitgaat (en in gaat) mag er op het plein niet gefietst
worden. Ook dit heeft te maken met de veiligheid. Bij het in- en uitgaan van de school
lopen veel kinderen en ouders op het plein. Wilt u als ouder zich daar ook aan houden?
Bij voorbaat dank.

Samenwerking met de peuters
Sinds twee jaar zit de peuterspeelzaal bij ons in de kleine hal en de samenwerking wordt
steeds mooier!! Inhoudelijk werken we eigenlijk al volledig samen en vanaf nu gaan de
peuters en de jongste kleuters (fase 1c) ook samen naar buiten.
Binnenkort zullen we ook uitwisselmomenten hebben, waarbij jongste kleuters even
terug mogen naar de peutergroep en de oudste peuters even kunnen wennen in de
kleutergroep. Vanuit de peuterspeelzaal Graaf Jantje is er zo een prachtige doorgaande
lijn voor kinderen vanaf 2 jaar tot ze bij ons in fase 16 (16+) zitten. (En de
samenwerking met het voortgezet onderwijs is er natuurlijk ook al een paar jaar.)
Op de Graaf Reinaldschool heb je dus een ononderbroken ontwikkeling van 2 tot 18
jaar!!!!

Aankomende kleuters
Wordt uw kind dit schooljaar 4 jaar oud of kent u iemand met een bijna 4 jarig kind die
bij ons naar school wil? We zijn al weer druk bezig voor de invulling van het tweede half
jaar. Het is voor ons belangrijk voor de indeling van de groepen, om te weten hoeveel
nieuwe kleuters we kunnen verwachten. Mocht uw kind nog niet ingeschreven staan, wilt
u dit dan alstublieft z.s.m. doen? Graag dit bericht ook met andere ouders van bijna 4
jarigen delen.

Fase 1/2/3ABC
We zijn allemaal weer helemaal gewend in de klas. Het thema: "Hoera, naar school" zit
er weer op. Onze voetstappen op de Graaf Reinaldschool, hangen dan ook in de klas.
Het volgende thema waar we drie weken aan gaan werken is verkeer. We hebben het
thema opgesplitst, de eerste week: oversteken, de tweede week: de fiets en de derde
week: de politie.
Onze verkeersouder van school: Annoesjka heeft voor een aantal leuke verkeerslesjes
gezorgd. Op woensdag 13 september willen we (als het weer goed is) een
verkeerswandeling gaan maken in de buurt. We letten dan op de stoep, het fietspad, de
weg. We gaan op zoek naar verkeersborden, zebrapaden, obstakels op de weg en we
leren hoe we veilig tussen geparkeerde auto's kunnen oversteken. We kunnen dit niet
doen zonder uw hulp. Als u tijd heeft om met ons mee te lopen die woensdag van 8.30
tot ongeveer 9.15 uur, zou dat geweldig zijn. U kunt dit doorgeven aan de
klassenouders. Letter van het thema is de letter V. Alle kinderen mogen van thuis
spullen meenemen, die beginnen met de letter V. Deze spullen gebruiken wij voor onze
lettermuur en na het thema krijgen de kinderen hun eigen spulletjes weer mee naar huis.

Juf Nermin, juf Anita, juf Tiny, juf Brenda, juf Ingrid, juf Elma

Fase 6/7A
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Sofie Bilstra, ik ben 21 jaar oud en ik woon in
Gorinchem. In juli dit jaar heb ik mijn diploma van de pabo
opleiding behaald. Donderdag 24 augustus ben ik gestart op deze
school als leerkracht. Samen met Juf Andrea sta ik voor fase 6/7a.
Tot aan de herfstvakantie kunt u mij treffen op de donderdag en
vrijdag. In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen, fitnessen en
voetballen. Mocht u vragen hebben, kunt u mij altijd aanspreken
in de klas. Met vriendelijke groeten, Sofie Bilstra.

Fase 8/9
De eerste drie weken zijn al weer voorbij. Het eerste leuke uitje van fase 9 is vandaag
geweest en het schoolreisje staat dinsdag gepland. Natuurlijk wordt er in de klas ook
heel hard gewerkt. De eerst week was weer even wennen. Voor het eerst in een volle
klas, met nieuwe juffen en werken met Snappet.
De kinderen vinden het over het algemeen heel leuk om op de Snappets
te werken en de juffen zijn ook erg enthousiast. Al is het af en toe
nog wel een beetje zoeken. Op de informatieavond hebben de
vaders en moeders ook even op de Snappet mogen werken om te
ervaren hoe het werkt.
De kinderen hebben de afgelopen periode met rekenen min en
plus sommen over de tientallen gehad. Ook zijn we bezig met klok
kijken, zowel analoog als digitaal. Dit vinden veel kinderen nog
best lastig. Misschien kunt u samen met uw zoon of dochter af en
toe ook oefenen? En de kinderen hebben ook hun tweede
tafeltoetsje gehad.
Vandaag was de tafel van 8. Met maandtaak hebben we het over
hoe er vroeger boter en kaas gemaakt werd. Dit gaan we
binnenkort ook zelf ervaren. We gaan zelf boter maken en daarna
proeven op een beschuitje.
Zoals we dinsdagavond al hebben verteld, komt stagiair Noah vanaf half september bij
ons in de groep stage lopen.
Juf Anita, juf Marjolein

Fase 12/13
Wat zijn de eerste drie weken voorbij gevlogen. We staan met ontzettend veel plezier
voor fase 12/13. Voor fase 13 is het werken met Snappet dit schooljaar helemaal nieuw.
Maar wat hebben de leerlingen dit snel onder de knie. De eerste toets resultaten van
rekenen waren dan ook heel positief, een groot compliment. Aankomende dinsdag ga ik
met fase 12 op schoolreis. Fase 13 wordt verdeeld over fase 14/15 of 15/16. De gymles
komt eenmalig te vervallen. Wij willen benadrukken dat wanneer u een vraag heeft, u
altijd even na schooltijd kunt binnenlopen of mailen. Wij kijken met
veel plezier uit naar de aankomende weken/maanden. Voor
talentenwerk zijn wij op zoek naar klikdoppen (zie afbeelding) die
op (sport)flesjes zitten. Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Juf Marloes, meester Robin en juf Marjon (stagiare)

Fase 15b/16
We zijn weer goed begonnen na een heerlijke vakantie. De kinderen zijn erg goed en
serieus bezig met hun werk. We hebben momenteel een kleine groep, wat erg fijn is voor
de kinderen.
Tijdens onze informatieavond hebben we het gehad over de zelfstandigheid van de
leerlingen. Hiermee bedoelen we, dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor
gemaakte afspraken.
Toetsen, huiswerk en spellingregels worden genoteerd in hun agenda. Dit gaat al erg
goed bij de meeste kinderen, maar wij blijven dit nog wel even controleren. Alles wordt
genoteerd!
Meester Tim staat op vrijdag voor de groep en stelt zich even voor:
Voor de enkeling die ik nog niet persoonlijk heb gesproken, mijn naam is Tim van
Willigen, 34 jaar. Sinds dit jaar ben ik o.a. werkzaam op de Graaf Reinald. Ik sta al 12
jaar voor de klas als leerkracht en was dit jaar toe aan iets anders. Dat is de reden
waarom ik in de invalpoule ben gegaan. Op deze manier heb ik de kans om op veel
scholen te kijken en te ervaren hoe het er aan toe gaat. Mocht u vragen hebben,
schroomt u niet om even binnen te lopen of een afspraak te maken.
Wij hopen er een leuke een leerzame tijd van te maken samen met de kids!
Fijn weekend!
Meester Tim en juf Tineke

Kinderboekenruilbeurs
Op vrijdag 13 oktober zal de jaarlijkse kinderboekenruilbeurs op school plaatsvinden.
Zijn er ouders die het leuk vinden om te helpen bij de kinderboekenruilbeurs met de
voorbereiding en of op de dag zelf.
Meldt u dan nu aan bij Chantal Neuschwanger (moeder van Inge fase 10/11 en Mark fase
123A) c.vandekemp@gmail.com of bij Josje Sprado (moeder Juul fase 4/5 en Saar
fase123C) josjesprado@gmail.com
Om er elk jaar weer een groot succes van de maken proberen we met de kinderboeken
commissie zo veel mogelijk boeken te verzamelen waarmee de kinderen kunnen ruilen.
Elk jaar is dit weer een uitdaging. Nu is er op dit moment een actie bij het tankstation
Total. Hier kan gespaard worden voor gratis kinderboeken. Onze vraag is mocht u zegels
hebben of iemand kennen die zegels heeft of u deze zou willen doneren aan de
kinderboeken commissie zodat we hier extra boeken voor kunnen halen. In de kleine en
in de grote hal zal een verzamelpunt komen te staan.
Al vast heel erg bedankt namens de kinderboeken commissie.

Gorinchem beweegt
Het is bijna zover: de Gorcum Sportmaand staat voor de deur. Dit is het 2e jaar dat de
Gorcum Sportmaand zal plaatsvinden, een mooie kans om te laten zien wie u bent en
waar u voor staat.
De gehele maand september zal het sportaanbod in de Gemeente Gorinchem extra onder
de aandacht worden gebracht. Met de Gorcum Sportmaand willen we een boost geven
aan de structurele sportdeelname van de inwoners van Gorinchem.
Het aanbod is te vinden via www.gorinchembeweegt.nl of via de Sportpas App.
Bezoekers kunnen hier een account aanmaken en zich direct inschrijven voor de
activiteiten.

