Kort Nieuws 9 maart 2018
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Sara Kuitert
Yassine Oua-Ali
Justin Golverdingen
Furkan Ilgör
Jesse van der Kolk
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Eileen Groenenberg
Puck Ockhuizen
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Activiteitenkalender
Vrijdag
Woensdag
Donderdag

16 maart
21 maart
22 maart

Onderbouw vrij
Open huis nieuwe ouders
Inloopavond project

9.30-11.30 uur
18.00-18.45 A t/m L
18.45-19.30 M t/m Z
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Vrijdag
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Donderdag
Vrijdag

12
13
15
16
19
20
22
23

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Bovenbouw
Ian Hol
Berna Yuksel
Kayra Ilgor
Mohammed Maghnoui
Jette Albada
Indra van Straalen
Floris Bronk
Sem Ceelen

Onderbouw
Sophie Slob
Chanel Parent
Esmee Verhaar
n.v.t.
Wouter Gerdessen
Sem Cardol
Jort Verburg
n.v.t.

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

Van de directie
Denkt u aan de studiedag op 29 maart. Alle kinderen zijn die dag vrij van
school.
Avondvierdaagse
In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan voor ouders die de Avondvierdaagse
willen gaan regelen. Er zijn een aantal ouders die zich gemeld hebben, maar zij geven
aan dat er echt nog meer ouders nodig zijn voor de organisatie.
Dus nogmaals de vraag: wie wil helpen bij de organisatie van dit evenement. I.v.m. de
inschrijving die nu moet gebeuren beslissen we woensdag 14 maart a.s. of de
Avondvierdaagse door kan gaan. Meldt u dus graag aan uiterlijk dinsdag 13 maart via
directie.graafreinald@stichtingovo.nl. U kunt natuurlijk ook altijd even bij mij langs
lopen.
Voor alle kinderen hopen we, dat ze weer gezellig kunnen lopen in juni!!!!!

Project
Deze week zijn we gestart met een project door de hele school, met als thema: Sport en
spel. De komende weken zullen alle groepen van alles leren over dit onderwerp en de
werkstukken die gemaakt gaan worden, kunt u op donderdagavond 22 maart komen
bewonderen.
Aangezien de inloopavond in het verleden altijd heel druk was, hebben we besloten om
dit in 2 groepen te verdelen:
18.00-18.45 uur
alle kinderen en ouders waarvan de achternaam begint met
de letter A t/m L
18.45-19.30 uur
alle kinderen en ouders waarvan de achternaam begint met
de letter M t/m Z
Ik wil u vragen om u hier ook echt aan te houden, want grote drukte in de school is niet
verantwoord.
Open huis
Op woensdag 21 maart is er een open huis voor toekomstige ouders. Weet u nog ouders
die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind? Tip hen dan over deze mogelijkheid.
De open ochtend is van 9.30-11.30 uur.

Opa en oma dag
Op 10 april mogen alle grootouders een kijkje in de school van hun kleinkind(eren)
mogen nemen. Ook hiervoor hanteren we de indeling zoals hierboven aangegeven. Op
die dag zijn de tijden van 9.00-10.15 uur (A t/m L) en van 10.45 uur tot 12.00 uur (M
t/m Z). U kunt alle grootouders dus alvast informeren. Op deze dag is het echt niet
toegestaan dat er ouders meekomen. Daarvoor is de ruimte in de school te beperkt.
Binnenkort komt er nog een officiële uitnodiging.
Extra verlof aanvragen
Ik wil u er op wijzen, dat het niet toegestaan is dat uw kind verlof krijgt om eerder met
vakantie te gaan. Leerplicht is hier heel duidelijk over en ik houd mij aan de regels van
de wet.
Mocht uw kind de dag voor of na de vakantie niet op school zijn, dan ben ik verplicht dit
door te geven aan leerplicht. U loopt dan het risico op een boete en er komt een
aantekening is het dossier van het kind. Nogmaals, dit is niet omdat ik vervelend wil
doen, maar ook school dient zich aan de regels te houden.

Fase 1/2/3ABC
Zoals jullie al volop kunnen zien in de klassen van de kleine hal,
zijn we begonnen met het thema “voetbal”.
De letter van het thema is de T van team, trainer en trainen.
Denkt u nog aan de witte T-shirtjes?
Donderdag 22 maart noteren in uw agenda, want dan kunt u alle
werkstukken komen bekijken tijdens de kijkavond.
Aangezien de inloopavond in het verleden altijd heel druk was, is
besloten om dit in 2 groepen te verdelen:
18.00-18.45 uur ;alle kinderen en ouders waarvan de
achternaam begint met de letter A t/m L
18.45-19.30 uur; alle kinderen en ouders waarvan de
achternaam begint met de letter M t/m Z
We willen u vragen om u hier ook echt aan te houden, want
grote drukte in de school en in de klas is niet verantwoord.
Juf Anita, juf Nermin, juf Chardonnay, juf Elma, juf Tiny en juf
Brenda

Fase 4/5
Met rekenen zijn we in blok 2 en leren we splitssommen met knikkers. Dit noemen we in
rekentaal bamzaaien. Dit houdt in: we hebben 5 knikkers, 2 knikkers in een hand,
hoeveel knikkers in de andere hand?
Fase 5 maakt de sommen in het rekenboek, fase 4 doet mee met de instructie, zij mogen
zelf kiezen of ze later een werkblad maken.
Met veilig leren lezen zijn we in kern 1 en leren we de letters p, aa, e de r en de v. Na de
instructies gaat juf Ellen met fase 4 naar de gymzaal. Daar hebben we nu ook een gym-

hoek gemaakt, waar we een "kids-workout" doen. Dit is een kort sport programma wat
we volgen op de computer. Dit sluit aan bij het project waar de hele school de komende
weken aan werkt: Sport & Spel". Maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag
gaat ook fase 5 met juf Ellen mee naar de gymzaal voor deze activiteit.
Juf Ada, juf Nermin en juf Ellen

22 Maart is het inloopavond, de afsluiting van het project en kunt u alles komen
bewonderen.
De groepen in de kleine hal
hebben als specifiek
onderwerp: voetbal. We leren,
we knutselen, we verzamelen
alles wat met voetbal te maken
heeft.
Prettig weekend,
Juf Ada, juf Nermin en juf Ellen

Fase 8/9
De eerste weken in de nieuwe fase zitten er alweer op. In het
begin was het weer even wennen. Zeker voor de kinderen van fase
8. Zij mochten voor het eerst werken op Snappet. Ook gingen wij
gelijk al op twee klassenuitjes. Eerst zijn wij naar het Lingehaven
concert geweest. De stadsomroepers vertelde daar over de stad
Gorinchem en daarbij had het orkest steeds een muziekstuk. Ook
hebben we een leuk toneelstuk met poppen gezien. Dit was in
Peeriscoop en het hele verhaal werd gespeelt door één mevrouw.
De kinderen hebben erg zitten genieten en soms werd er zelfs een
traantje gelaten. Soms was het ook een beetje eng, maar wel
super knap.
Voor de vakantie waren heel veel kinderen ziek. Ook de juffen
hebben de griep gehad. Het lijkt er op dat de griepgolf in de klas nu verslagen is.
Inmiddels komt de projectweek er bijna aan. Wij zijn stiekem al begonnen. Het project
gaat over sport en spel.
Juf Anita, juf Marloes en juf Marjolein

Fase 10/11
De eerste weken na de fasewisseling zitten er inmiddels op. We zijn helemaal gewend. Er
is hard gewerkt en de eerste toetsen zijn ook afgenomen. Zoals jullie al weten, hebben
we een stagiaire van de pabo. Juf Marjon is er op maandag, woensdag en vrijdag. Zij is
bezig met het laatste half jaar van de opleiding.
Ook hebben we genoten van twee leuke uitstapjes: het Lingehavenconcert en de
voorstelling ‘Het geheim van Kodo’. De komende tijd zullen we, naast de gewone
vakken, ook aandacht besteden aan ons project dat als thema ‘Olympische Spelen’ heeft.
Op de inloopavond op donderdag 22 maart bent u van harte welkom om te komen
bekijken wat wij allemaal gedaan hebben.
Fijn weekend! Juf Dieke, juf Sofie en juf Marjon

Fase 14/15
De vakantie zit er weer op. De kinderen kwamen met leuke verhalen terug over hun
vakantie!
We zijn inmiddels al twee weken bezig in de klas met Snappet. Dit doen de kinderen nu
niet meer op een tablet, maar op een Chromebook. Hier waren de kinderen heel blij mee.
Gelukkig heeft fase 14 er al met Snappet gewerkt bij meester Robin en juf Marloes en
helpen zij
graag als het even niet lukt ☺ .
Ook zijn we deze week gestart met het project ‘Sport en Spel’. De kinderen werken in
groepjes en maken een presentatie over een (nog) onbekende sport.
Iedereen een heel fijn weekend!
Juf Melanie.

Vakantierooster 2018-2019
Zomervakantie 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie 2019

16-07-2018
22-10-2018
24-12-2018
25-02-2019
19-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
22-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

24-08-2018
26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
03-05-2019
31-05-2019

t/m 30-08-2019

Verkeer! Graaf Reinald Verkeer!
Praktische Verkeerslessen: fietsen in de kou en op glibberige wegdelen.
Op maandag 12, woensdag 14 en donderdag 15 februari hebben de praktische
verkeerslessen op school plaatsgevonden. Ondanks het weinig aantal hulpouders hebben
de kinderen toch kunnen oefenen met het fietsen over stukken gladde weg, langs
obstakels en hoe/waar veilig over te steken. Fasen 12 en 13 hebben voor het eerst zelf
de fietscontrole uitgevoerd: bijna alle fietsen waren OK! Fasen 14 t/m 16+ hebben de
dode-hoekles gehad en zelf kunnen ervaren wat en wanneer een vrachtwagenchauffeuse
pas een voetganger/fietser kan zien vanuit de cabine. Een super leerzame les!

Woensdag 21 februari hebben de kinderen van fasen 1 2 en 3 een praktische
Verkeerswandeling gemaakt binnen het thema “Letterwinkeltje”. Wat een spannende
wandeling! Oversteken, langs de winkels in winkelcentrum Nieuw Dalem, over
verschillende obstakels en langs graafwerktuigen, op zoek naar letters die uiteindelijk het
woord WINKEL vormden. En tot slot een winkelbezoek bij de Plusmarkt met leuke
traktatie, waar in groepjes verschillende artikelen opgezocht werden. Alle hulpouders
weer hartelijk bedankt!
Theoretisch Verkeersexamen donderdag 5 april komt eraan! Zelf oefenen!
Leerlingen kunnen weer oefenen via
https://examen.vvn.nl/oefenen?utm_source=Verkeersouders&utm_campaign=7ed586bb
04-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_07&utm_medium=email&utm_term=0_83efcf54927ed586bb04-54965767
Na het maken van het examen is de score direct zichtbaar en kan uw kind direct aan de
slag met vragen die niet goed beantwoord zijn.
Allerbelangrijkste is het oefenen in het echte verkeer. U kunt uw kind voorbereiden mbv.
de VVN Verkeersexamenapp. Deze app helpt bij het veilig fietsen van dagelijkse routes
en met het oefenen van het praktisch Verkeersexamen. Downloaden is gratis voor iOS

en Google Play.

Praktisch Fietsexamen woensdag 16 mei!
Alle kinderen die voor het theorie examen geslaagd zijn, doen op woensdag 16 mei hun
praktische Fietsverkeersexamen! Op school zal de route samen met de leerkrachten
voorbereid worden, maar de route samen met uw kind ter voorbereiding fietsen, is
evenzo leerzaam en leuk. Voorafgaande aan het examen zal een fietscontrole op school
plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u daarover meer informatie.
Samen met de Merwedonk, Regenboog en Tienercollege, gemeente Gorinchem en de
politie Zuid-Holland Zuid wordt dit Fietsexamen georganiseerd. De organisatie is al in
voorbereiding en daarbij is de hulp van een 50-tal ouders om de controleposten langs de
route te bemensen, nodig. Vindt u het leuk om op die ochtend een controlepost te
bemensen neem dan contact op via annoesjka.de.bruyn@con4all.nl

SCHOOL op SEEF herlabel!
Na 3 jaar komt onze school weer in aanmerking voor her-labeling. SCHOOL op SEEF is
hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en
verkeersonderwijs aan kinderen op de basisschool. Dit betekent dat de Graaf
Reinaldschool door een externe visitator bezocht en beoordeeld zal worden. Dit zal in
mei/juni plaatsvinden. Mede via gesprekken zal gekeken worden of het Schoolactie
Verkeersplan in de praktijk wordt toegepast en hoe we dat doen. Indien daaraan voldaan
wordt, mogen we weer voor 3 jaar het SCHOOL op SEEF label voeren!

Verkeersweetjes

Focus op verkeer: laat je onderweg niet afleiden
Maar vergis je niet: deelnemen aan het verkeer is een heel complexe taak. Je moet
veel handelingen tegelijkertijd doen. Het verkeer zelf wordt steeds drukker en allerlei
weggebruikers, van voetganger tot elektrische fiets en auto tot vrachtautochauffeur,
begeven zich op dezelfde weg. Je kunt je dus voorstellen hoe gevaarlijk het is als je je
dan telkens laat afleiden terwijl je onderweg bent.
Kijk daarom eens wat je hier zelf aan zou kunnen doen. Welke vormen van afleiding
kun je elimineren uit de auto of op de fiets? Hoe zorg je dat je gefocust blijft op het
verkeer? Wij geven alvast drie tips die je helpen om met meer aandacht het verkeer in
te gaan:
1. Zorg dat je niet in de verleiding komt om berichten te lezen of
telefoongesprekken te voeren onderweg. Laat je telefoon in je tas of leg deze
het in het dashboardkastje.
2. Toch lastig om de verleiding te weerstaan? Er zijn handige apps die je kunnen
helpen, zoals Drive Safely Keep Focused, In-traffic Reply, Safe Drive Pod of
Automodus

Wist u dat? Er is verschil tussen een Fietsstrook en een Fietspad!
Fietsstrook: is onderdeel van de rijbaan en herkenbaar aan een geschilderde fiets.
Deze strook wordt aan de zijkant van de weg in een andere kleur dan de rijbaan
aangebracht, vaak rood. Je hebt ze in 3 soorten: met doorgetrokken streep, met
onderbroken streep en een fietssuggestiestrook (nepfietsstrook).

Overig wegverkeer mag bij de eerste twee niet parkeren, niet stoppen, niets. Alleen de
onderbrokenstreep mag worden overschreden bijv. om een parkeerplaats te bereiken.
Op de fietssuggestiestrook mag je wel parkeren.\

Fietspad: is herkenbaar aan 1 van onderstaande verkeersbordenborden. Als fietser en
bromfietser ben je verplicht er op te rijden. Een fietspad is deel van de openbare weg,
maar gescheiden van de andere rijbanen.

Bron: www.vvn.nl en www.fietsersbond.nl

Graag betrokken worden bij de Verkeerslessen van uw kind?
Vraag de desbetreffende leerkracht of mail
annoesjka.de.bruyn@con4all.nl

