Kort Nieuws 20 april 2018
Verjaardagen

24 april Enora Deijs
Fase 06A
25 april Shabnam Bidar
Fase 16
25 april Aukje Goedegebuur
Fase 02B
27 april Destiny Kremers
Fase 07B
28 april Mark Roest
Fase 08
29 april Floortje Verkaik
Fase 02A
30 april Mart Haverkort
Fase 15
1 mei Kick Ockhuizen
Fase 11
3 mei Aya Baillal
Fase 02B
3 mei Pim Liet
Fase 16
6 mei Madelief Verkaik
Fase 10
8 mei Lorik Meha
Fase 13
9 mei Demy van Gelder
Fase 08
10 mei Rafaël Schaap
Fase 08
10 mei Fenna van Tuijl
Fase 04
14 mei Berru Baltali
Fase 12
14 mei Sophia Jaworski
Fase 02A
14 mei Susanne Schouten
Fase 10
15 mei Olivia Baegen
Fase 14
17 mei Florien van Houwelingen Fase 04
18 mei Manal Karimi
Fase 07A

Activiteitenkalender
Maandag t/m
vrijdag
Maandag t/m
woensdag
Donderdag en
vrijdag
woensdag

23 april t/m 4
mei
7 t/m 9 mei

Vakantie

10 en 11 mei

Hemelvaart

16 mei

Praktisch verkeersexamen

Alle kinderen vrij

Kamp fase 14 t/m 16+
Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

7 mei
8 mei
10 mei
11 mei
14 mei
15 mei
17 mei
18 mei

Bovenbouw
Simge Goger
Shai Schultink
n.v.t.
n.v.t.
Aimy Beets
Illiana Peverelli
Mauro den Uyl
Nasteha Abdi Bashir

Onderbouw
Lizzie v Rooij
Jort Verburg
n.v.t.
n.v.t.
Colin Eringaard
Sebas vd Wal
Vlinder de Wied
n.v.t.

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

Van de directie
…… en dan is het vakantie….
Vandaag begint dan toch al de meivakantie. Wat gaat het schooljaar weer snel voorbij….
We zijn allemaal toe aan veel zon en hopelijk krijgen we dat de komende weken ook.
Ik wens iedereen een heel fijne en welverdiende vakantie toe en maandag 7 mei hoop ik
iedereen weer te kunnen begroeten in de school.

De opvoedparty komt er aan!!!!
Eindelijk, eindelijk is het gelukt om een datum te plannen. Op vrijdagochtend 8 juni
wordt er op school een opvoedparty georganiseerd. Deze party is bedoeld voor alle
ouders en wordt een gezellige ochtend (10.30-11.45 uur), waarbij u andere ouders tips
kunt geven en zelf ook tips kunt vragen! Aan het eind van deze nieuwsbrief kunt u hier
meer over lezen.
U kunt zich nu al opgeven via directie.graafreinald@stichtingovo.nl
Noteert u deze datum dan ook al in uw agenda??
P.S.: de koffieochtend van 18 mei komt te vervallen, omdat we u graag op 8 juni willen
ontmoeten!
Nieuwe intern begeleidster
We zijn verheugd u te kunnen melden, dat we een nieuwe intern begeleidster hebben
benoemd. Het is Rea van der Woude, een intern begeleidster met 15 jaar ervaring.
Rea zal na de zomervakantie starten met haar werkzaamheden. We wensen Rea heel
veel succes en plezier bij ons op school.

ALLE LEERLINGEN DIE HET THEORETSCH VERKEERSEXAMEN HEBBEN GEDAAN,
ZIJN GESLAAGD!!! Van harte gefeliciteerd, jullie zijn kanjers.

Fase 1/2/3ABC
We hebben het thema lente afgerond met heerlijk lenteweer!
De zandbak kon gelukkig weer open en daar is heerlijk in
gespeeld.
Vrijdag hebben we super gezellige koningsspelen gevierd.
Heerlijk ontbijt en daarna met z’n allen veel spelletjes gedaan.
Alle ouders bedankt voor alle hulp! Het was super!
Fase 123 A heeft afgelopen dinsdag de boerderij Merwehoeve
in Herwijnen bezocht. Er was daar een pas geboren kalfje en
er waren ook paarden en schapen. Het was een leerzaam en
gezellig uitje. Alle hulpouders, opa’s en oma’s bedankt! Nu
gaan we van twee welverdiende weken vakantie genieten. En
maar hopen dat het weer zo heerlijk blijft.
Tot maandag 7 mei.
Juf Anita, juf Nermin, juf Tiny, juf Brenda, juf Chardonnay, juf Elma en juf Annemarije

Even voorstellen
Graag stel ik mijzelf bij deze kort aan u voor. Mijn naam is Annemarije van den Bogaard.
Ik ben 38 jaar, ben getrouwd, sinds 3 maanden mama van dochter Estee en woon in
Gorinchem. Ik loop deze periode stage in groep 1,2,3 bij juf Elma vanuit de verkorte
deeltijd PABO van hogeschool Inholland in Dordrecht. Dit is mijn tweede stage. Ik ben in
de klas op de donderdagen en vrijdagen. In de praktijk zal ik Elma ondersteunen, lessen
verzorgen, leerlingen begeleiden, etc. Ik hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te
gaan. Ik heb al een heel positieve indruk van de groep gekregen dus dat kan geen
probleem zijn. Mocht je vragen hebben loop dan gerust even langs.
Tot ziens!
Annemarije
Fase 6/7 A
Afgelopen weken hebben we met leefstijl gewerkt rondom het
thema: Ik vertrouw op mij. Wij hebben een complimenten spel
gespeeld om ons zelfvertrouwen te vergroten. De complimenten
zonnen hangen in de klas om te bewonderen. De kinderen vonden
het heerlijk om al die complimenten te ontvangen en uit te delen.
Wij zagen ze groeien en enthousiaster worden.
Vandaag hebben we de koningsspelen gevierd. We hebben heerlijk
met elkaar ontbeten, gedanst en spelletjes gespeeld. Iedereen
bedankt voor de hulp en deze fijne dag met elkaar!
We wensen jullie allemaal een hele fijne, zonnige vakantie! En zien
jullie graag uitgerust op maandag 7 mei.
Juf Andrea, juf Lisanne en juf Chardonnay

Fase 6/7B
We hadden voor twee weken meester Mika bij ons in de klas. Meester Mika kwam bij ons
stagelopen als snuffelstage. Meester Mika heeft ons geholpen met ons werk. Vrijdag 1304-2018, de laatste dag dat meester Mika bij ons in de klas was, hebben we samen met
hem tulpen gemaakt. We deden dit met vouwblaadjes. Stap voor stap kregen we van
meester Mika uitleg hoe we de tulpen konden maken. Ze zijn prachtig geworden! Ze
hangen bij ons op de ramen.
De tafels oefenen we iedere dag. De tafel van 5 en 3 hebben we behandeld en getoetst .
Na de meivakantie gaan we beginnen met de tafel van 4.
Vandaag viert Destiny haar verjaardag, zij is in de vakantie jarig. Wat heeft ze prachtige
traktaties voor ons gemaakt! Lekkere snoepjes en voor ieder een eigen sleutelhanger
met naam erbij!
Morgen alweer de laatste ochtend voor de
meivakantie. De dag van de Koningsspelen. We starten
met een Koningsontbijt in de klas. Van 09.30 uur tot
11.00 uur spelen wij verschillende spellen in de
Oosterbliek. Terug in de klas gaan we met de juf
popcorn maken en een filmpje kijken als afsluiting voor
de vakantie.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Juf Nicole, juf Maartje en de kinderen van fase 6/7B.

Fase 12/13
Wat mag ik trots zijn op de kinderen van fase 13. Alle kinderen zijn geslaagd voor het
theoretisch verkeersexamen. Ook zijn bijna alle fietsen goedgekeurd voor het praktisch
verkeersexamen. Sommige kinderen hebben ook al de route gefietst, helemaal top! Het
examen is op woensdag 16 mei. Wij zoeken nog hulpouders! Stuur even een mail of geef
u op bij Annoeskja (moeder Naomy).
Woensdag 23 mei gaan we met fase 12/13 naar het Sterrenwacht museum in Dordrecht.
Wie wil en kan die ochtend rijden? Stuur even een mail of geef u op bij Chantal (moeder
Sam). Alvast hartelijk bedankt!
Na de vakantie staat op woensdag 9 mei de toets voor natuur met het onderwerp
‘bloedsomloop’ gepland. Na het weekend van Hemelvaart beginnen we ook met de
spreekbeurten en/of boekverslagen. Heel veel succes en een fijne vakantie!!
Meester Tim en meester Robin

Fase 16/16+
De eindtoets zit erop. De kinderen hebben super geconcentreerd en serieus gewerkt. Wij
zijn sowieso al heel erg trots op hen! Eind mei verwachten wij de uitslag.
De rollen voor de musical zijn verdeeld. Gelukkig is iedereen tevreden met zijn of haar
rol. Wij hopen dat uw kind de tekst al een beetje kan oefenen in de vakantie. Na de
vakantie gaan we oefenen. Dit zal voornamelijk op de maandag- en vrijdagmiddag
plaatsvinden omdat we dan de hele groep bij elkaar hebben. Als u hierbij wilt/kunt
helpen, wilt u dan een mailtje sturen? We hopen op een geweldig resultaat! Na de
vakantie volgen er 3 dagen kamp. Alles is momenteel geregeld (behalve een zonnetje ☺)
en we gaan er leuke en gezellige dagen van maken.

Voor nu een heel fijne vakantie en we hopen u maandag om 8.45 uur allemaal te zien bij
de Kromme Akkers.
Juf Sofie en juf Tineke

Verkeer!

Graaf Reinald

Verkeer!

Theoretisch Verkeersexamen
Op donderdag 5 april hebben de kinderen van fase 13 tot en met fase 16+ allemaal het
theoretisch verkeersexamen gemaakt. Degene die vorig jaar al geslaagd waren hebben
ook meegedaan en….. ALLLEMAAL GESLAAGD!!! Gefeliciteerd!
Praktisch Fietsexamen woensdag 16 mei!
Alle kinderen die voor het theorie examen geslaagd gaan op 16 mei hun praktische
Fietsverkeersexamen doen! Er wordt al hard geoefend door de route te fietsen! Ter
herinnering: voor onze kinderen zijn de paarse borden van toepassing. De kinderen
moeten nog steeds de route goed kennen, de borden zijn als extra hulpmiddel bedoeld.
Nav. de Fietscontrole moeten een paar fietsen nog wat kleine reparaties ondergaan. Dit
moet vóór 16 mei rond zijn. Veel succes!
We hebben nog niet voldoende hulpouders voor de controleposten: nog 20 ouders zijn
nodig! Vindt u het leuk om een controlepost te bemensen neem dan contact op via
annoesjka.de.bruyn@con4all.nl

Wist u dat………?
Verkeersregels veranderen!
Telkens een klein beetje. Met de online verkeerstest ontdekt u in 2 minuten of uw
kennis van de verkeersregels nog up to date is.
Doe de test op vvn.nl/opfriscursus
Het fietsseizoen is weer begonnen; gun elkaar de ruimte!
De drukte op de fietspaden neemt toe. Elektrisch fietsen neemt een vlucht waardoor
mensen meer en verder gaan fietsen. Steeds meer mensen stappen op de racefiets. In
het voorjaar zwermen grote groepen amateurwielrenners weer uit en fietsen met hoge
snelheid over de fietspaden. De gewone fietser ondervindt daar soms hinder van, en
mogelijk ook wel andersom. Welke regels gelden er dan op het fietspad? Het fietspad
is er voor iedereen en dus gaat om een stukje samenspel.
Gedragsregels
Zolang er niet overal brede fietspaden zijn moeten we ons gedrag aanpassen. Vandaar
dat we een beroep doen op het sociale gedrag van zowel de snelle race-/elektrische
wielrenners als de gewone fietser:
- Achter elkaar gaan rijden als groep toerfietsers voordat je gewone fietsers
passeert;
- elkaar niet aan de kant schreeuwen maar de fietsbel gebruiken; oogcontact
maken met de automobilist bij oversteeksituaties en een duimpje omhoog als
iemand je ruimte biedt, geeft een goed gevoel bij allemaal.

Graag betrokken zijn bij de Verkeersactiviteiten?
Vraag de desbetreffende leerkracht of mail annoesjka.de.bruyn@con4all.nl

Opvoed Party
Beste
•
•
•

ouders & opvoeders!
Behoefte aan een inspirerende ochtend over opvoeden?
Geen zin om altijd maar in uw eentje het wiel uit te vinden?
Wilt u nu wel eens echt praktisch toepasbare tips voor thuis?

Kom dan op 8 juni 10.30 uur naar de allereerste
OpvoedPartyOchtend!
Katrien Laane (pedagoog en trainer - initiatiefnemer van de OpvoedParty) zal samen met
David Kranenburg (Actief Ouderschap) een bijzondere ochtend over opvoeden verzorgen.
Aan de hand van het OpvoedPartySpel leiden zij ons door uw dagelijkse knagende vragen
heen. Ook zonder vragen of dilemma’s bent u van harte welkom. Sterker nog: we
kunnen uw ervaring en eigenWIJSheid heel goed gebruiken deze ochtend!
Er is niet één manier om een perfecte opvoeder te zijn,
maar er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn
Uitgangspunten
• Iedere ouder heeft altijd de beste intenties
• Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding
• Iedere ouder is deskundig over zijn/haar eigen kind
Programma
Op de ochtend zelf zal gebruik gemaakt worden van het OpvoedPartySpel, zodat u
vanzelf op andere onderwerpen komt dan het dagelijkse gesprek aan het hek. Na een
korte inleiding kunt u in kleine groepen met elkaar en Katrien van gedachten wisselen
over de situatieschetsen op de kaartjes. We sluiten plenair af met de oogst uit de
subgroepjes, die we dan weer met elkaar delen.

Aanmelden?
U kunt bij Gerda Mulder aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Geen vraag is
gek of onbelangrijk. Uw mening telt en een verschil van mening is deze ochtend een
kans om van elkaar te leren.
Wilt u meer weten over de OpvoedParty of over Katrien Laane? Check:
www.opvoedparty.nl
We hopen op een grote opkomst.
Tot ziens op 8 juni!

