Kort Nieuws 24 november 2017
Verjaardagen

25 november Wouter Gerdessen
26 november Ties Huijser
26 november Djanaya Kilincarslan
26 november Dille de Kuiper
27 november Luca van Wijk
2 december Mina Ilgör
3 december Dean van Rooij
3 december Jules Versluis
4 december Milan Vogel
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Activiteitenkalender
Dinsdag
Dinsdag

28 november
5 december

Optreden fase 12/13
Sinterklaas

Aanvang 19.00 uur

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

27 november
28 november
30 november
1 december
4 december
5 december
7 december
8 december

Bovenbouw
Aisha Naimi
Roan vd Meijden
Kayra Ilgor
Daniëlle Scheurwater
Naomi Bogerd
Sinterklaas
Antonio Martina
Meike de Lange

Onderbouw
Lizze Kleppers
Stijn van Dijk
Sophie Slob
n.v.t.
Sarah Oua-Ali
Sinterklaas
Timme Roest
n.v.t.

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

Van de directie
Staking in het onderwijs
Op dit moment is de groep PO in Actie in overleg met ministerie en bonden om de eisen
van het basisonderwijs weer te bespreken.
Na de vorige staking is er geld toegezegd, maar:
1) dit is veel minder dan nodig is;
2) het toegezegde geld wordt gespreid over 4 jaar, waardoor we uiteindelijk pas in 2021
echt het grote bedrag gaan krijgen;
3) er inmiddels bekend is gemaakt, dat er eerst nog een forse bezuiniging gedaan moet
worden die er nog stond.
Dit alles maakt, dat wij als basisonderwijs ons niet gehoord voelen.
Volgende week wordt duidelijk of de acties doorgaan, maar ik informeer u liever alvast
over het voornemen om weer te staken.
Wij staken alleen omdat het ECHT nodig is. Ook wij lopen aan tegen het te kort aan
invallers en leerkrachten voor de groep. Op dit moment zitten hier ook 2 groepen bij
elkaar, omdat er geen invallers te vinden zijn. Ook wij willen nog beter onderwijs voor
uw en onze kinderen. Ook onze leerkrachten zuchten onder de hoge werkdruk die er is.
Kortom: wij zullen zeker weer gaan staken als er geen uitzicht op verbetering is.
Mocht deze staking doorgaan, dan zal dit zijn op dinsdag 12 december a.s.. Ook dit keer
hoop ik weer op de solidariteit van u als ouder.
Bericht van de Klankbordgroep
Het is ons weer gelukt om de pleinwacht planning rond te krijgen. De planning is
gemaakt tot de zomervakantie en zal binnenkort weer in de hal opgehangen worden.
Hoewel de pleinwacht een vrijwillig karakter heeft, willen we toch nog even benadrukken
hoe belangrijk uw inzet is.
Vorig jaar hebben we de pleinwacht geïntroduceerd met als doel dat we meer toezicht
wilden op het plein tijdens de pauze. Dit n.a.v. een aantal incidenten die in het verleden
heeft plaatsgevonden. Sinds de introductie hebben we gemerkt dat er nog weinig tot
geen incidenten meer zijn.
Zowel de leerkrachten als ouders zijn hier zeer tevreden over.
We willen u dan ook bedanken voor uw inzet en betrokkenheid
en hopen ook weer bij de volgende planning een beroep op u te
mogen doen.
Nieuw kastje voor de geluidsinstallatie
In een vorig kort nieuws heeft u kunnen lezen dat we een
nieuwe geluidsinstallatie hebben op school. Nu hebben we,
dankzij de opa van Evan uit fase 123 A, dhr K. van Waveren, er
ook een heel mooi kastje omheen. Heel erg bedankt hiervoor!

Fase 1/2/3ABC
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in Nederland aangekomen. We waren allemaal wel
een beetje ongerust of het allemaal goed zou komen. Op het Sinterklaasjournaal zagen
we dat er heel veel aangespoelde pakjes gevonden werden. Ook in het park lagen er
natte pakjes.
Gelukkig hebben wij er drie gevonden en teruggebracht naar het pietenhuis.
Dinsdag hebben alle kleuters een echt pietendiploma behaald. Ze kunnen allemaal heel
goed klimmen, kruipen, lopen met pakjes en dansen met sambaballen. Het was super
gezellig, mede dankzij alle hulp. Nogmaals bedankt.
We krijgen vanaf morgen wel een logé op school, er is 1 Piet die niet kan slapen in het
pietenhuis. Gelukkig is het de inpakpiet en niet de rommelpiet.
We tellen met pepernoten, spelen en zingen, maken knutsels,
alles staat in teken van 5 december.
Volgende week mogen wij onze schoen zetten, alle kinderen
mogen een schoen voorzien van naam mee naar school nemen.
Dinsdag 28 november mogen we bij Sint en zijn Pieten op bezoek
komen. We hebben er heel veel zin in!
Nog een vraagje: Zou u zo spoedig mogelijk de rapporten in kunnen
leveren?
Fijn weekend. Juf Tiny, juf Elma, Juf Chardonnay, juf Anita, juf Nermin en juf Brenda

Fase 4/5
November, december zijn spannende maanden. Afgelopen dinsdag hebben we genoten
van de pietengym en a.s. dinsdag gaan we een bezoek brengen in het sinterklaashuis. In
de klas hebben we pietjes opgehangen en wordt er druk geknutseld en geverfd.
Maar we gaan ook door met rekenen, we hebben bijna blok 5 af. Met taal ronden we kern
4 af. In kern 4 hebben we de letters w, o, a, u en j geleerd.
We moeten nog 12 nachtjes slapen, dan komt sinterklaas bij ons op school. Dat vinden
we heel fijn, die dag hebben we ook pakjesavond.
We vinden het spannend en heel fijn dat sinterklaas pakjes brengt. We hopen dat
iedereen op pakjesavond een cadeau krijgt.
Prettig weekend. Juf Ada en juf Nermin

Fase 6/7B
Sinterklaas is met zijn pieten weer in Nederland. Veel van de kinderen zijn afgelopen
zaterdag naar de intocht geweest bij het haventje van Gorinchem.
We hebben de klas versierd: we hebben zwarte pieten gemaakt voor op het raam.
Sinterklaas geknutseld op zijn paard Americo.
We hebben een brief gekregen van de Inpakpiet. Hij heeft geen slaapplek in het
pietenhuis, omdat hij eigenlijk eerst niet naar Nederland wilde gaan, omdat hij het op de
grote zee spannend vindt. Inpakpiet is met de trein naar Nederland gekomen. Inpakpiet
mag bij ons op school komen logeren. Hij wil graag slapen in een tentje. Wij hebben
alvast mooie tekeningen en knutsels gemaakt voor in zijn tent. Er zit zelfs ook
inpakpapier bij.
We hebben een nieuwe tablet in de klas. We kunnen woorden/klanken en letters oefenen
met speciale stempels voor op het tablet.
Ook hebben we een nieuwe stempeldoos gekregen waarmee we letters/klanken en
woorden kunnen stempelen op papier.
In de klas werken we aan de tafels. We hebben de afgelopen periode de tafel van 5 en 3
gedaan. Vanaf morgen beginnen we met de tafel van 4.
Maddox was gisteren jarig en heeft heerlijke donuts getrakteerd. In de donuts zaten
spannende oogjes en een gekleurd gebit.
De komende tijd werken we met het thema Sint en Piet. Op school mogen we binnenkort
onze schoen zetten. Dat vinden we erg leuk!
Fijn weekend, Juf Marloes en juf Nicole

Fase 10/11
Het optreden van fase 10/11, Graaf Reinald got tallent, hebben de kinderen super
uitgevoerd. Iedereen heeft zijn/haar talenten met jullie mogen delen. Nogmaals bedankt
voor jullie komst.
En, ja ja, de Sint is weer in het land. Ons lokaal is goed versierd en de lootjes zijn ook
getrokken.
Het is voor de eerste keer dat de kinderen een surprise zullen maken met daarbij een
gedicht. Wilt u ze (indien nodig) hierbij helpen? Tot slot werken de kinderen nog steeds
hard op de Snappet. Wij zijn al een aantal dagen bezig met het onderwerp Hunebedden,
verdiepen wij ons in breuken + tabellen uitlezen en hebben wij elke dag 3 minuten de
tijd om zoveel mogelijk tafelsommen te beantwoorden. Hiermee hopen wij dat het
automatiseren van de tafels nog sneller gaat.
Meester Robin en juf Dieke

Fase 14/15A
Dinsdag 21 november hebben we pietengym gehad en woensdag 22 november zijn wij
naar de bibliotheek geweest!
Hieronder hebben Nawfal, Mart, Shabnam en Indy een stukje geschreven over deze twee
activiteiten.
Bibliotheek
Wij zijn op 22 november 2017 naar de bieb gegaan met zijn allen
Nawfal had Niek de groot en mart had de waanzinnige boom hut van 65 verdiepingen
En de rest hadden ook hele leuke boeken 4 kinderen hadden Niek de groot
Een had de grijze jager we fietsten ook met ze allen maar dat ging niet heel goed
Er waren bepaalde regels waar je je aan moest aan houden een daar van was niet
rennen en
Hard praten enzo
Bedankt voor het lezen doei
Nawfal en mart
Pietengym
Wij waren naar de pietengym. We hadden vier onderdelen en vijf groepen. We hadden
een springkussen, estafette, trefbal en apenkooien.
Wij vonden trefbal het allerleukst, omdat we het leuk vinden om met ballen te gooien.
Met de springkussen deden we een wedstrijdje, met de estafette moesten we de pakjes
van Sinterklaas heen en weer brengen, met trefbal hadden we een korf waar je de bal in
moest gooien als er een paar kinderen af waren en er waren blokjes die je om kon
gooien met de bal en als alle blokjes om waren had je
team gewonnen. Dan hadden we ook nog Apenkooien,
daar hadden we twee tikkers en een verlosser, als de
verlosser iemand aantikt die getikt is door de tikkers,
dan was je weer vrij, maar als de verlosser getikt werd
was het spel afgelopen!! Alleen bij onderbouw kwamen
er pieten. De bovenbouw niet. Kortom het Pietengym
was heel leuk en gezellig!!!
Made by: Indy & Shabnam
Met het oog op het fietsexamen dat volgend jaar
plaatsvindt, wil ik u vragen om tussendoor eens een rondje te gaan fietsen met uw
zoon/dochter. De kinderen moeten leren veilig ergens naartoe te fietsen. Dit zullen ze
ook gaan doen als zij naar het VO gaan. Naast elkaar fietsen is natuurlijk heel gezellig,
maar veiligheid staat voor op.
Voor het fietsexamen zelf, zullen we met de klas ook nog gaan fietsen.
Fijn weekend!
Juf Yvette & juf Melanie

