Kort Nieuws 10 november 2017
Verjaardagen

Fase 02B

11 november
11 november
12 november
12 november
12 november
12 november
12 november
13 november
13 november
15 november
16 november
17 november
18 november
20 november
20 november
20 november
21 november
21 november
22 november
24 november

Lucas Visser
Fase 08
Anniek de Weijer
Fase 12
Taha Barij
Fase 12
Senna Donker Curtius Piepers Fase 04
Ranya Elmoubarik
Fase 02B
Alano Nieuwenhuizen
Fase 02A
Xabi Nieuwenhuizen
Fase 02B
Nick van Meegen
Fase 02B
Lizzie van Rooij
Fase 02A
Aïsha Naimi
Fase 06B
Rens Teunissen
Fase 08
Esmee Bogerd
Fase 06B
Semih Canta
Fase 02A
Nina Albada
Fase 02A
Sem Cardol
Fase 04
Sam ten Have
Fase 12
Ravi van Rossum
Fase 13
Kaj Wegener
Fase 10
Maddox Kamperman
Fase 07B
Shegoefa Ahmadi
Fase 04

Activiteitenkalender
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

14 november
15 november
17 november

Optreden fase 10/11
Optreden fase 6/7A
Onderbouw Vrij

Aanvang 19.00 uur
Aanvang 19.00 uur

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
16
17
20
21
23
24

november
november
november
november
november
november
november
november

Bovenbouw
Lucas Visser
Rayan el Moubarek
Esma Kaya
Colin vd Weijden
Jolijn vd Dool
Rafael Schaap
Luca van Wijk
Kyra vd Sande

Onderbouw
Dave Kamperman
Ties Huijser
Sofie Jaworski
n.v.t.
Lisse Kleppers
Mina Ilgor
Dylano v Lent
n.v.t.

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

Van de directie
Het wordt weer nat en koud…..
De eerste nachtvorst hebben we inmiddels gehad en de dagen worden kouder en natter.
Voor veel ouders weer een reden om vaker de auto te pakken om de kinderen naar
school te brengen. Natuurlijk begrijpen we dat dit prettiger is, maar…. het levert ook
weer gevaarlijke situaties op.
Er is weinig parkeergelegenheid rondom de school en we zien steeds vaker auto’s dubbel
geparkeerd staan (soms zelfs met draaiende motor terwijl er niemand in de auto zit!).
Behalve dat dit irritaties oplevert bij mensen die nu niet weg kunnen rijden omdat hun
auto vast gezet is, is dit ook gevaarlijk voor kinderen. Zij zijn klein van postuur en
kunnen niet over de dubbel geparkeerde auto’s heen kijken.
Een vriendelijk verzoek aan alle ouders: parkeert u alstublieft vóór het bruggetje of aan
de andere kant van het park. Tegen regendruppels hebben ze een geweldige uitvinding:

We hopen op uw medewerking de komende maanden: in het belang van onze kinderen!
Nieuwe geluidsinstallatie
Afgelopen week is onze nieuwe geluidsinstallatie in gebruik genomen. Vanaf nu hebben
we ook geluid in de kleine hal!
De vader van Kai Keasberry en de vader van Luca van Wijk hebben zorg gedragen voor
de aanleg hiervan. Ontzettend bedankt hiervoor!!
Met de komende feestdagen in het vooruitzicht, zullen we vaak van deze voorziening
gebruik gaan maken.

Hulp gezocht
We zijn op zoek naar:
Een handige vader die voor onze nieuwe geluidsinstallatie een kastje kan
timmeren
Een opa/oma/tante/oom of een andere bekende die bij ons vrijwilligers werk wil
gaan doen. Het gaat dan om de dinsdag en woensdag voor het opnemen van de telefoon
en kleine hand- en spandiensten. Weet u iemand in uw buurt?
Voor beide oproepen kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Ouderbijdrage
De oudervereniging heeft nog niet van alle ouders de ouderbijdrage ontvangen, zou u zo
vriendelijk willen zijn dit z.s.m. over te maken.

Fase 1/2/3ABC
Afgelopen week zijn de optredens
van de fase 123 A, B en C geweest.
Wat hebben de kinderen het goed
gedaan!! We zijn zeer trots op onze
kanjers. Er is gezongen,
toneelgespeeld en gedanst op het
podium. Wat fijn dat er zoveel
publiek was.
We zijn nog steeds bezig met het
thema herfst. We weten er al heel
veel van af. De klassen zien er ook
mooi uit met alle werkjes die al zijn
gedaan. De kinderen hebben geteld
met de kastanjes. We weten
waarom de bomen hun bladeren
verliezen in de herfst. Er zijn
bladeren gezocht en bekeken. We hebben geleerd over de herfstkleuren en ook in het
Engels zijn we bezig met de herfst.
Nog een week werken we aan de herfst en dan start het thema Sint met de letter P van
Piet en Pepernoten. Dat wordt vast heel gezellig.
Op dinsdag 21 november hebben de kinderen Pietengym op school.
Op dinsdag 28 november zijn we uitgenodigd om op bezoek te komen in het
Sinterklaashuis.
Fijn weekend. Juf Tiny, juf Elma, Juf Chardonnay, juf Anita, juf Nermin en juf Brenda

Fase 12/13
Op dit moment zijn wij druk aan het oefenen voor het optreden. Wij zien erg veel plezier
bij de kinderen. We krijgen ook wat extra hulp van Iris, helemaal super! Het gaat een
groot succes worden. Dinsdag 28 november zijn jullie allemaal van harte welkom. Ook
hebben we deze week weer een aantal toetsen afgenomen.
Wij kijken tevreden terug op de resultaten. Wel merken wij
dat het oefenen van de tafels nog altijd belangrijk blijft. De
tafels komen bijna in elk leerdoel terug en zijn daarom zo
belangrijk. Voor talentwerk zijn wij nog altijd op zoek naar
klikdoppen (zie afbeelding) van (sport)flesjes. Alvast
hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Meester Robin, juf Marloes en juf Marjon

Fase 15B/16
Alle kinderen hebben hun verwijzing binnen. De meeste kinderen waren hier best
gespannen voor, maar de spanning is eraf.
Iedereen heeft keihard gewerkt voor dit advies en het kan ze niet meer afgepakt worden.
Natuurlijk blijven de kinderen zich nog volledig inzetten om een nog betere basis te
krijgen voor het VO. Wij zijn super trots op jullie allemaal!!!
De kinderen zijn op 25 oktober naar de doe-dag van OVO geweest. De kinderen hebben
zelf mogen kiezen voor een school waar ze graag wilden kijken. Dit was een groot
succes.
In de klas zijn we extra aan het oefenen met de werkwoorden vervoegen. We merken
dat de kinderen de stappen die ze moeten nemen, nog best lastig vinden.
Juf Sofie staat alweer 3 weken voor de klas, hieronder stelt ze zich even voor:
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 in fase 6/7b. Vanaf donderdag 26 oktober sta ik
samen met Juf Tineke in fase 15/16. Voorlopig 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
Fijn weekend!!
Juf Sofie en juf Tineke

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

