Kort Nieuws 23 maart 2018
Verjaardagen

26 maart
28 maart
6 april

Achraf Meddahi
Nawfal Dahbi
Nick Grimbergen

Fase 16
Fase 16
Fase 04

Activiteitenkalender
Donderdag
Vrijdag
Maandag

29 maart
30 maart
2 april

Studiedag
Goede vrijdag
Tweede paasdag

Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

26 maart
27 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 april
5 april
6 april

Bovenbouw
Sydney Mrowiec
Naomy de Jong
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Jayson van Mierlo
Simge Göger
Bente van Bakel

Onderbouw
Lieke vd Meijden
Vlinder de Wied
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Oumayma el Makhloufi
Nick van Meegen
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.
Inloopavond project
De inloopavond was een groot succes. Ouders en opa’s en oma’s zijn in grote getale
komen kijken in alle klassen naar wat de kinderen allemaal gemaakt hadden.
En voor volgende week een fijn lang en mooi paasweekend toegewenst.

Fase 1/2/3ABC
We beginnen meteen met een groot compliment aan de kinderen. Wat hebben de
kinderen hard gewerkt om de klas om te ‘toveren’ in een ware voetbalklas. Super!
We hebben geknipt, geplakt, met reeksen gewerkt, geteld, rijmlessen gedaan,
rugnummers geraden. Kortom de kinderen weten heel veel van voetbal.
Wat was het fijn, dat er gisterenavond zoveel ouders en andere belangstellenden waren.
Volgende week starten we met een nieuw thema, namelijk: de lente.
Aan het weer is het nog niet helemaal te merken, maar wie weet ……………
We leren dan het liedje:
“Ik heb in de tuin al narcissen zien staan,
En daar zaten gele blaadjes aan.
O, ja, o, ja……
Het wordt lente, ja ja
En de blaadjes worden groen.
En we hebben zo’n zin om iets leuks te doen.
De poes op het balkon zegt: miauw miauw…
Ik zit lekker in de zon, miauw…
Ik heb genoeg van de kou”.
De letter van het thema wordt de letter l van
lente.
Fijn weekend, Fijn weekend. Juf Tiny, juf Elma,
Juf Chardonnay, juf Anita, juf Nermin en juf Brenda

Fase 6/7A
Donderdag 8 maart zijn we begonnen met het project, sport en bewegen waarvan
gisteravond de afsluiting was.
We hebben het gehad over lievelingssporten in het algemeen. Ook de Olympische Spelen
is aan bod gekomen.
•
Waarom sporten goed is voor je.
•
Dat een kind minimaal een uur per dag beweging nodig heeft.
•
We hebben het over gevarieerd eten gehad, het spijsverteringskanaal en de
bloedsomloop gehad.
•
Ook hebben we zelfs een presentatie gehad van een leerling over wat een
lichamelijke beperking is en wat je dan nog wel kan en wat minder goed.
•
Een dansjuf heeft de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde positie aangeleerd

van ballet.
•
Waarom we spelletjes spelen, hoe je je kunt gedragen als je wint en/of verliest.
•
We hebben geleerd dat sporten voor jongens en meisjes is. Vroeger was dat
anders, toen was sporten alleen voor jongens. Fanny Blankers Koen is ter sprake
gekomen en nog heel veel meer.
Ook gaan wij wekelijks buiten spelend leren. We gooien met 2 of 3 dobbelstenen. Tellen
het aantal ogen op. Zoeken de juiste opdrachten kaart en voeren de opdracht uit.

Als het project is afgelopen willen we gaan knutselen met grote blikken en moestuintjes.
Hier gaan we 7,8 en 9 mei aan werken. Zouden jullie mee willen sparen. Graag de
moestuintjes en blikken schoon aanleveren voor 30 april.
Alvast bedankt.
In de klas hangt een nieuwe lijst van de AVI scores. Deze hangt op het oranje kastje
voor de computers. Hierop kunt u zien op welk niveau uw kind thuis zou kunnen gaan
lezen, dit noemen we het oefen niveau. Dit is één niveau hoger dan het
beheersingsniveau.
Fijn weekend,
Groetjes Chardonnay en Andrea

Fase 6/7B
Voor de vakantie zijn we de drie weken ervoor gestart in de nieuwe fase. Dat was best
spannend. Weer bij andere kinderen in de klas en voor een aantal kinderen ook nieuwe
juffen. We hebben met elkaar feest gevierd omdat juf Ada 40 jaar in het onderwijs zit.
Dat was erg leuk! Ook zijn we naar theater Peeriscoop geweest voor de culturele
voorstelling “Kodo, het geheim van de samurai”. Er was één speelster, Ida van Dril, die
het verhaal helemaal alleen speelde en vertelde. De kinderen vonden het super knap dat
ze dat helemaal alleen deed! Het verhaal ging erover wat je kunt doen als je bang bent.
Zoals vluchten, vechten of lachen. Wat de kinderen zouden doen als zij bang zijn, hebben
we terug in de klas getekend.
We hebben hard gewerkt aan het project Sport en Spel. We hebben een sportoutfit
geknutseld en een schaats beplakt met oude tijdschriften. Zo kregen de witte schaatsen
mooie kleuren.
Juf Nicole, Juf Maartje en de kinderen van fase 6/7B.

Fase 12/13
Allereerst dank voor de leuke cadeaus die ik heb ontvangen na de geboorte van onze
zoon Lauren. Afgelopen dinsdag 20 maart is Tim voor de derde keer vader geworden van
Guus. Twee meesters en twee baby’s haha. Wat hebben we de afgelopen periode goed
en leuk gewerkt aan het project. We zijn erg trots op het resultaat. Dank voor de grote
belangstelling tijdens de inloopavond. Ik heb een planning voor de spreekbeurten en
boekbesprekingen doorgestuurd. Ook heb ik informatie toegevoegd voor de
spreekbeurten/boekbesprekingen. Stap voor stap staat beschreven waar een spreekbeurt
of boekverslag aan moet voldoen. Mijn advies is om samen met uw zoon of dochter deze
stappen uit te werken. Op deze manier worden kinderen op de juiste manier geholpen en
kunnen kinderen met vertrouwen hun verslag inleveren. Heel veel succes!!
Groet, Meester Tim en Robin
Lauren

Guus

Fase 16/16+
Tijdens de projectweek hebben wij van alles geleerd over de Paralympische Spelen. Wij
vinden het heel vreemd dat hier bijna geen aandacht voor is in de media in vergelijking
met de Olympische Spelen. Tijdens de inloopavond, afgelopen donderdag, heeft u het
werk van de kinderen kunnen bewonderen.
De kinderen hebben nu 2 dramalessen op het Omnia college gehad. Komende maandag
hebben we de laatste les. Tot nu toe hebben we geleerd over statussen van mensen,
improviseren en emoties uitbeelden. Het zijn zeer waardevolle lessen ook met het oog op
de musical :D
Het eerste traject van fase 16+ zit er ook bijna op. U heeft een uitnodiging, voor de
presentaties, via de mail gekregen.
Volgende week een kort weekje, i.v.m. de studiedag en goede vrijdag.
Fijn weekend, juf Sofie en juf Tineke

