Kort Nieuws 19 januari 2018
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Oumayma El Maknouzi
Jolijn v.d. Dool
Bo-an Nieuwenhuizen
Faya Alberg
Nina Sandifort
Lara Jasin
Jayson van Mierlo
Scarlett Waakop Reijers
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Activiteitenkalender
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Info avond kamp fase 13 t/m 16
Rapporten mee
10 min. gesprekken
uitzwaaimiddag
studiedag

19.00 uur

Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
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Bovenbouw
Amy Beets
Jikke vd Brink
Romy Jasin
Hanne Ouwerkerk

Onderbouw
Jinte Morang
Esmee Verhaar
Ryan el Moubarek
n.v.t.

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

29 januari
30 Januari
1 februari
2 februari

Sofie Blankenstijn
Sterre Peters
Aisha Naimi
Yvke van Rooij

Xabi Nieuwenhuizen
Bram Troost
Senna Donker Curtius Piepers
n.v.t.

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

Van de directie
Studiedag
Weet u het nog? Vrijdag 2 februari heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen
vrij van school.
Uitzwaaifeestje
Sinds vorig jaar hebben we met de fasewisseling een uitzwaaifeestje. Alle ouders zijn van
harte uitgenodigd op donderdagmiddag 1 februari vanaf 14.15 uur op het kleuterplein.
De kinderen worden dan uitgezwaaid uit hun “oude” fasegroep en maandag 5 februari
start iedereen in zijn nieuwe groep.
Klassenverdeling
Alle klassen blijven in het lokaal waar ze nu zitten, behalve fase 14/15 en 16/16+. Juf
Melanie en juf Tineke ruilen van lokaal i.v.m. het aantal kinderen in de groep.
De personeelsruimte zal zo ingericht worden, dat juf Marloes hier de ondersteuning kan
doen aan kinderen uit fase 8/9.
Feestje op de koffieochtend
Op woensdag 21 februari staat een koffieochtend gepland, maar deze wordt verzet naar
vrijdag 23 februari. Deze ochtend zal georganiseerd worden door de Opvoed Party en
wordt een feestje voor ouders. De juiste invulling en tijd van de ochtend krijgt u nog,
maar noteert u deze datum alvast in uw agenda? Dit gaat een hele leuke ochtend
worden!!

Voortgang Snappet
Inmiddels werken we al weer een half jaar met Snappet (computerprogramma voor
rekenen en taal) en daar zijn we zeer tevreden over. Ook de kinderen vinden het leuk
om mee te werken. We hebben daarom definitief besloten om door te gaan met deze
manier van werken. Komend half jaar krijgt fase 14/15 ook Snappets.
Wilt u weten hoe het werkt? Maak gerust even een afspraak met de leerkracht.

Fase 1/2/3ABC
We werken met onze groepen aan het thema “winter”. De letter van het thema is de
letter W.
We bespreken de seizoenen, tellen de knopen op de buik van de sneeuwman, grote en
kleine sneeuwballen, werken over kleuren. Kortom: we leren weer heel veel.
Juf Gerda heeft samen met de kinderen een sneeuwtoverspreuk verzonnen en
uitgesproken. Nu maar hopen dat we het met z’n allen goed gedaan hebben. En dat er in
het weekend een dik pak sneeuw valt.
Op het plein is het nu wel erg nat en aangezien we niet in het speellokaal kunnen
gymmen, gaan we vaker naar buiten om toch wat beweging te hebben.
Het zou fijn zijn als uw kind kaplaarzen aan doet naar school en sloffen/schoenen
meeneemt voor in de klas.

Fase 8/9
We zitten nu twee weken na de vakantie en zijn de afgelopen tijd heel hard aan het werk
geweest. Alle CITO’s zijn afgenomen en dat is voor veel kinderen een spannend
gebeuren. Ook zijn er kinderen die dit juist erg leuk vinden. Wij juffen, en meester Noah
zijn trots op de resultaten. Alleen van de kinderen die ziek waren is dit nog niet
afgerond. Zeker voor rekenen, waar we nu in het geheel op snappet werken, was voor
ons ook best spannend hoe dit zou uitpakken. Wij kunnen vaststellen dat er heel veel
kinderen enorm vooruit gegaan zijn en dat is natuurlijk fijn. Dit is het laatste stukje in
het kort nieuws voor de fasewisseling. Wij willen dan ook de kinderen en ouders van fase
9 veel plezier wensen in de volgende fase. En dank voor de samenwerking en hulp.

Voor de ouders van de nieuwe fase 8 en 9, wil ik vast aankondigen dat er op woensdag 7
en woensdag 21 februari twee buitenschoolse activiteiten gepland staan. Wij begrijpen
dat dit wat ongelukkig en heel snel achter elkaar valt, maar helaas kunnen wij daar als
school niets aan veranderen. Zou u deze data alvast in uw agenda kunnen zetten als u
eventueel kunt rijden. De week voor de fasewisseling zullen wij u daar nader over
informeren.
Juf Anita, meester Noah en juf Marjolein

Fase 12/13
Wat een leuke vakantieverhalen zijn er verteld na de kerstvakantie. Er is een hoop
plezier gemaakt. Vol met nieuwe energie hebben de kinderen de afgelopen dagen hard
gewerkt aan verschillende toetsen. Bijna alle Cito toetsen zijn gemaakt. Wij kunnen al
heel trots zijn. Nog een paar weken en dan nemen wij helaas afscheid van fase 13. Wij
hebben met veel plezier met deze groep gewerkt. Wij willen alvast alle ouders bedanken
voor de prettige samenwerking en hulp die jullie hebben geboden. De kinderen wensen
wij alvast veel plezier en succes in fase 14. Na de fasewisseling gaan wij op woensdag 7
februari om 10.30 uur op de fiets naar het Lingehavenconcert. Zijn er misschien al
ouders van fase 12 die zich op willen geven? Wij horen het graag via de mail.
Groetjes,
Meester Robin en juf Marloes

Fase 15B/16
Na 2 weken vakantie was iedereen gelukkig weer aanwezig. De kinderen zijn lekker
uitgerust, zodat we snel weer hard aan het werk konden.
De CITO toetsen zijn klaar en de kinderen mogen trots zijn op zichzelf.
We gaan de komende weken vooral werken aan de onderdelen die we nog moeilijk
vinden.
Omdat alle kinderen hun verwijzing al hebben gekregen, zijn er geen rapportgesprekken.
Mocht u toch graag een gesprek willen, dan kunt u natuurlijk altijd even een afspraak
maken.
Komende dinsdagavond is er een informatieavond over het kamp. Wij hopen dat u hierbij
aanwezig kunt zijn.
Na de fasewisseling gaan wij op woensdag 7 februari om 10.30 uur op de fiets naar het
Lingehavenconcert. Zijn er misschien al ouders die zich op willen geven? Wij horen het
graag via de mail.
Fijn weekend!
Groetjes,
Juf Sofie en juf Tineke

