Kort Nieuws 16 februari 2018
Verjaardagen

18 februari
22 februari
24 februari
25 februari
25 februari
27 februari
27 februari
27 februari
2 maart
2 maart
3 maart
3 maart
4 maart
4 maart
6 maart
6 maart
7 maart
8 maart
8 maart
8 maart

Femm Pellikaan
Jinte Morang
Sophie Slob
Lana Koppenhol
Dionne Sengers
Lieke van der Meijden
Twan van der Meijden
Nikkie Xu
Aimy Beets
Femke de Bruijn
Naomi Bogerd
Imane Karimi
Nadine Deijs
Kyra van der Sande
Milou Jansen
Esmée Verhaar
Roald Sengers
Max van der Kleij
Shai Schultink
Aiden Varli

Activiteitenkalender
Maandag t/m
vrijdag
Donderdag

26 februari t/m
2 maart
8 maart

Voorjaarsvakantie
Start Project Sport en spel

Fase 04
Fase 04
Fase 02A
Fase 11
Fase 08
Fase 02B
Fase 02B
Fase 06B
Fase 14
Fase 06B
Fase 15A
Fase 10
Fase 02A
Fase 10
Fase 06A
Fase 04
Fase 16
Fase 02A
Fase 11
Fase 02B

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

19 februari
20februari
22februari
23 februari
5 maart
6 maart
8 maart
9 maart

Bovenbouw
Ella Wiersma
Imane Karimi
Inge Neuschwanger
Kick Ockhuizen
Walid Al-Arroudi
Pim Kroon
Sam ten Have
Vince Duyzer

Onderbouw
Mees Rink
Shegoefa Ahmadi
Lara Jasin
n.v.t.
Oumayma el Maknouzi
Tess de Vor
Ashley Mol
n.v.t.

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

Van de directie
Feestje juf Ada 40 jaar in het onderwijs
Afgelopen woensdag hebben we juf Ada verrast met een feestje. ’s Morgens is zij naar
school gebracht in een versierde bakfiets en werd zij ontvangen door alle kinderen op het
plein. In de hal hebben we het feestje voortgezet en hebben alle kinderen haar een
bloem, bolletje of wat zaadjes gegeven. Wat geweldig dat iedereen iets mee had
gebracht!!!! Juf Ada was behoorlijk overdonderd door al deze cadeaus. Daarna hebben
we nog een lied gezongen dat speciaal voor juf Ada geschreven was en vervolgens ging
het feest verder in haar eigen klas. Daar hadden de (klassen)ouders gezorgd voor een
high tea met allemaal lekkere hapjes.
Juf Ada zal deze dag niet snel vergeten!

Vertrek juf Yvette
Vanaf na de krokusvakantie zal juf Yvette niet meer terugkeren op de Graaf
Reinaldschool. Het werk als intern begeleidster is Yvette erg tegengevallen: veel
administratie en computerwerk. Zij had hier andere verwachtingen van. Daarom heeft zij
ervoor gekozen om weer als leerkracht aan de slag te gaan. Wij vinden dit heel jammer,
maar wensen juf Yvette natuurlijk veel succes en plezier voor de toekomst.
Op donderdagen zal vanaf volgende week meester Tim van Willigen in fase 12/13 gaan
lesgeven. De taken van de intern begeleidster gaat juf Gerda voorlopig doen. Na de
krokusvakantie zal een werving gaan starten voor een nieuwe intern begeleidster.
Pleinwacht ouders
De afgelopen weken hebben we gemerkt, dat veel ouders hun beurt voor het pleinwacht
lopen vergeten. Met name bij de bovenbouw missen we elke week wel ouders. Zoals u
aan het begin van de nieuwsbrief kunt zien, wordt er altijd even een herinnering gegeven
welke ouders de komende 2 weken aan de beurt zijn. Wilt u dit alstublieft noteren in
uw agenda? Mocht u zelf niet kunnen, vraag dan in uw omgeving iemand die het van u
over wil nemen. Mocht dat ook echt niet lukken, dan is het fijn als u ons laat weten dat u
verhinderd bent. We merken aan het gedrag op het plein, dat het echt noodzakelijk is
dat we extra ogen hebben. Alvast dank voor uw medewerking.
Projectavond
Na de vakantie starten we met ons jaarlijks project en dit jaar is het thema: “Sport en
spel”.
De afsluiting, waar ouders en andere belangstellenden ’s avonds naar de gemaakte
werkjes mogen komen kijken, is gepland op donderdag 22 maart. Gezien de grote drukte
van voorgaande jaren, hebben we besloten om deze avond in 2-en te splitsen. U krijgt
t.z.t. een uitnodiging op alfabet (de letter van de achternaam van uw kind). Er zullen 2
rondes plaatsvinden, waarmee we hopen dat we op die manier de drukte kunnen
spreiden.
Kartrekker Avondvierdaagse
De Ouder Vereniging is dringend op zoek naar (1 of 2) kartrekker(s) voor de organisatie
van de avondvierdaagse. Er zijn voldoende ouders die willen helpen, maar we missen
nog een organisator. Wie o wie wil dit gaan oppakken? Als we geen organisator vinden,
kunnen we niet meelopen met de Avondvierdaagse en dat zou voor de kinderen wel heel
jammer zijn.
Gebruik speellokaal
Er is in de communicatie bij de onderbouw iets misgegaan m.b.t. het mee naar huis
geven van de gymspullen.
Op dit moment is het speellokaal in gebruik door fase 4. In verband met het aantal
leerlingen in de groep, gaat fase 4 na de instructie spelen in het speellokaal met een
onderwijs assistente. De kleuters kunnen daarom het komende half jaar niet gymmen,
maar zullen hun bewegingsonderwijs voldoende halen door buiten te spelen.
Mocht deze situatie zich na de zomervakantie nog steeds voordoen, dan kunnen we
afspraken maken met de Regenboog om bij hen te gaan gymmen.
Onrust over extra lokaal
Ik begrijp dat er afgelopen weken veel onrust is geweest over het inzetten van een extra
lokaal op een andere locatie. Uiteraard vind ik dit heel vervelend, maar er was ook voor
ons de nodige onduidelijkheid. Voor komend jaar zijn we weer in gesprek hierover,
waarbij ik u op tijd hoop te kunnen informeren over e.e.a.. Ik ben altijd op zoek naar de
beste oplossing voor school, ouders en kinderen!

Fase 1/2/3ABC
We hebben woensdag juf Ada feestelijk onthaald, omdat zij
al 40 jaar voor de klas staat!
Juf Ada is goed verwend met veel plantjes, bloemen en
zaadjes voor haar tuin.Het thema cijferwinkeltje is bijna
voorbij. Wat is er hard gewerkt en wat hebben we veel
geleerd over cijfers en geld. Er wordt druk gespeeld in het
cijferwinkeltje. De kinderen kunnen dan spullen bij elkaar
kopen en afrekenen bij de kassa. Er was ook nog een
ondeugend cijfertje verstopt in de klas. Via de plattegrond
konden wij het cijfertje vinden. Dit ondeugende cijfertje
houdt heel erg van verstoppen, dus ook tijdens het
buitenspelen werd hij vaak verstopt en gevonden.
Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema. Dit wordt een sportief thema,
we gaan het namelijk over voetbal hebben! Het zou erg leuk zijn als de kinderen van
thuis uit spullen voor de klas kunnen meenemen om de klas te versieren. Bijvoorbeeld:
shirtjes, voetbalschoenen, vaantjes, sjaaltjes etc.
Over sporten gesproken, we kunnen tot de
zomervakantie niet gymmen in het speellokaal
(fase 4/5 maakt hier nu dagelijks gebruik van). Er is
dus geen gymkleding nodig op school. Het is wel fijn
als de kinderen iets van sloffen of gymschoenen op
school hebben. We spelen vaker buiten, maar het plein
kan heel modderig zijn. Dan doen we de schoenen uit
en gymschoenen/sloffen aan binnen. De gymtassen
worden weggehaald en de gymschoenen/sloffen
kunnen bovenop de kapstok worden gezet. Graag
voorzien van naam, dat maakt het vinden van de
spullen veel gemakkelijker.
Op school hebben we een logeerkoffer van Borre. Borre mag twee keer per week uit
logeren. Uw kind krijgt het koffertje mee naar huis. In het koffertje zitten drie
voorleesboekjes en Borre zelf. Ook zit er een schriftje in. Hierin kunt u kort opschrijven
wat Borre allemaal beleeft heeft bij jullie thuis. Borre gaat uit logeren op vrijdag (dan
graag maandag weer mee naar school) en op maandag (dan graag vrijdag weer mee
naar school).
Fijn weekend
Juf Nermin, juf Anita, juf Chardonnay, juf Elma, juf Tiny en juf Brenda

Beste ouders,
Wat een verrassing was dat woensdag 14 februari! Ik had dinsdag een berichtje van juf
Gerda gekregen dat ik woensdagmorgen om 8:00 uur even bij haar langs moest komen
met de auto. Even later verscheen ook meester Robin, ik had echt geen idee wat er zou
gaan gebeuren. Iets over half 9 werd ik verzocht mee naar buiten te gaan en daar stond
de bakfiets klaar. Meester Robin fietste mij naar school, waar al de kinderen met de
bogen in een lange rij klaarstonden. Ik werd met een door de kinderen gezongen lied
naar binnen gereden. 😊 Daarna werd ik in de grote hal op het podium geplaatst; juf
Gerda hield een toespraak, er werd weer gezongen en daarna kreeg ik echt van alle
kinderen felicitaties met een bloem, een zakje zaad of een potje met bolletjes. Van de
school kreeg ik nog een hele grote, lekkere taart met een portret van mezelf erop en
"gefeliciteerd, 40 jaar!!" Dit was een geweldig feest. Maar er kwam nog meer. Ouders
van de kinderen van fase 4/5 hadden heerlijke hapjes gemaakt wat als een highlimonade buffet werd gepresenteerd. Het was een fantastische dag,
ik wist echt nergens van, de kinderen en collega's hadden alles
helemaal geheim gehouden. Alle ouders hartelijk bedankt voor deze
onvergetelijke dag, zo kan ik er weer 10 jaar tegenaan!!
Hartelijke groeten,
Juf Ada

Fase 6/7A
De fasewisseling heeft plaats gevonden en we zijn allemaal weer gestart in onze nieuwe
fase. Er heerst een ontzettend fijne sfeer in de klas. De kinderen kunnen goed
samenwerken en er is een leuke klik tussen fase 6 en 7.
Twee keer in de week hebben we gym. Op dinsdag zullen wij vooral buiten gymmen in
spelvorm en op donderdag gaan wij naar de Oosterbliek van 09.45 uur – 11.00 uur. Zou
u uw kind goede gymschoenen en comfortabele gymkleding mee willen geven in een rugof schoudertas?
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Andrea voor de klas en op donderdag en
vrijdag juf Chardonnay. Zoals u misschien al gezien heeft, hebben wij ook een stagiaire
op de donderdag en vrijdag. Juf Lisanne zal het komende half jaar bij ons in de groep
helpen. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Heeft u een vraag of wilt u iets met
ons bespreken, dan kunt u na schooltijd even naar ons toekomen of een mail sturen.
Wij wensen jullie een heel fijn weekend!
Juf Andrea, juf Lisanne en juf Chardonnay

Fase 12/13
Wat is de nieuwe fase goed begonnen. Vorige week hebben we genoten van het
Lingehavenconcert. Heel andere muziek dan normaal, maar wel gaaf om naar te
luisteren. Het fietsen naar de stad en terug ging erg goed, mede door hulpouders.
Woensdag 21 februari gaan wij naar het theater. Wie wil er meefietsen? Ook zoek ik voor
fase 12 nog een klassenouder, wie wil Chantal (moeder Sam) helpen? Na de vakantie
gaan wij starten met het project (inloopavond op donderdag 22 maart). Heeft u karton,
wc-rolletjes of stevig papier over, dan is dat van harte welkom. Nog een weekje en dan
kunnen de kinderen genieten van de voorjaarsvakantie.
Met vriendelijke groet,
Juf Yvette en Meester Robin

Fase 16/16+
Afgelopen twee weken was het erg wennen aan de nieuwe samenstelling door de
fasewisseling. In deze twee weken is er alweer een hoop gebeurd. Woensdag 7 februari
zijn we naar het Lingehavenconcert geweest. Dit was erg leuk en mooi!
Fase 16+ is deze week voor het eerst op de maandag, donderdag en vrijdag middag naar
het voortgezet onderwijs geweest. Op maandag middag volgen de leerlingen van fase
16+ lessen op het Gymnasium, op de donderdag middag op het Fortes en op de vrijdag
middag maken zij kennis met uitdagende vakken op het Omnia college.
Afgelopen woensdag hebben we een praktische verkeersles gehad van een
vrachtwagenchauffeuse. Hierbij hebben wij zelf kunnen ervaren wat een dode hoek is en
wat de gevaren hiervan zijn.
Gisteren was er op school een gezellige schooldisco. Er werd volop gedanst en geswingd.
De kinderen waren vanmorgen wel wat moe, maar gelukkig konden we deze dag in onze
pyjama rustig aan beginnen.
Fijn weekend!
Groetjes Juf Tineke en juf Sofie

