Kort Nieuws 25 augustus 2017
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Kai Keasberry
Sebas van der Wal
Meike de Lange
Puck Verkaik
Jort Verburg
Mae de Groot
Nika Groeneveld
Sam Debets
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Activiteitenkalender
Maandag
Dinsdag

4 september

Informatieavond fase 10/11

19.00-20.00 uur

5 september

19.00-20.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

7 september

Informatieavond fase 1/2/3ABC,
8/9, 12/13, 14/15A, 15B/16
Informatieavond fase 4/5

8 september
11 september
12 september

Lingehavenconcert fase 9 t/m 16
Informatieavond fase 6/7 AB
Schoolreisje fase 1 t/m 12

19.00-20.00 uur
19.00-20.00

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus
4 september
5 september
7 september
8 september

Bovenbouw
Joey Baegen
Milan Vogel
Walid Al Alhroudi
Sara Kuitert
Bo Kroon
Tarik Karatas
Tristan Eringaard
Ravi van Rossum

Onderbouw
Florien van Houwelingen
Keal Souprayen
Morris-Dean vd Brand
n.v.t.
Lars Wegener/Mahir Driouch
Femm Pellikaan
Lisa van Hees
n.v.t.

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

Van de directie
We zijn weer begonnen……
De eerste week zit er al weer op en het spannende en nieuwe is er al een beetje af.
Gelukkig hebben we alle kinderen en ouders weer in goede gezondheid afgelopen
maandag mogen begroeten. En wat zijn er weer veel kinderen gegroeid!!!

Ik hoop dat alle leerkrachten en kinderen er weer zin in hebben en dat het een mooi half
jaar gaat worden (tot de fasewisseling).
Update juf Sharona en Figo
Voor de zomervakantie heb ik u laten weten, dat juf Sharona te vroeg (29 e week)
bevallen is van Figo: hij is op 21 juni geboren en hij woog 1300 gram.
Gelukkig kan ik melden dat alles naar omstandigheden goed is. Figo is 6 augustus thuis
gekomen uit het ziekenhuis! Dit was natuurlijk een heel feestelijke dag. Inmiddels weegt
hij 3200 gram en groeit hij voorspoedig. Nu zal de tijd zijn werk moeten doen, met veel
slapen en rust. Ook met juf Sharona gaat het goed, maar ook zij heeft nu tijd en rust
nodig.
we wensen het hele gezin nogmaals veel geluk toe!

Juf Heinie en de intern begeleidster verplaatst
Vanaf deze week kunt u juf Heinie (conciërge en administratie) vinden in het kantoortje
in de personeelskamer.
De intern begeleidster (juf Yvette) zit nu in het kantoortje naast de hoofdingang

Fase 1/2/3ABC
Het allereerste Kort nieuws van het nieuwe schooljaar. Na zes weken vakantie is
iedereen weer terug op school. Het thema voor de fase 123abc is: "Hoera, weer naar
school".
Ook voor beer Dorus is de vakantie weer voorbij.
We zijn in de klassen weer volop aan het tellen, rijmen, tekenen,
puzzelen, knutselen en de kinderen worden voorgelezen. De kinderen
kennen ookal wat Engelse woorden. Teacher, chair, school, door,
window en table.We hebben er allemaal weer zin in..
Dinsdag 5 september hebben alle kleutergroepen ( fase 123abc) een
informatieavond van 19.00 tot 20.00 uur.
U komt toch zeker ook???
Juf Nermin, juf Anita, juf Tiny, juf Brenda, juf Ingrid, juf Elma

Fase 4/5
Na 6 weken vakantie zijn we weer met frisse moed gestart. Wij schrijven altijd kort
nieuws met de hele klas zodat de kinderen u kunnen laten weten wat er in onze klas
gebeurt. Er zijn nieuwe kinderen in de klas gekomen, we zijn heel lief voor elkaar en we
helpen elkaar. Een aantal kinderen vinden fase 4/5 nog spannend, we leren veel nieuwe
dingen zoals werken in een rekenschrift en taalschrift, maar het is wel heel leuk en
gezellig want we gaan ook veel zingen, spelletjes doen, buiten spelen, knutselen en
spelen. Als het moeilijk wordt, helpt de juf en krijgen we een knuffel.
Donderdag 7 september mogen alle papa's en mama's om 19.00 uur op school komen
voor de informatieavond. Onze juf vertelt dan wat wij allemaal gaan leren in fase 4/5.
Prettig weekeind, de kinderen van fase 4/5, juf Nermin en juf Ada.

Fase 6/7B
Na een hele lange zomervakantie, die we super leuk vonden, kwamen we op maandag
weer op school. We hadden er veel zin in. De eerste dagen waren al hartstikke leuk!
Om de namen van elkaar beter te kunnen leren, hebben we krantenmeppertje gespeeld.
We hebben met zijn allen regels gemaakt voor in de klas, zodat we op een leuke manier
met elkaar om kunnen gaan.
We hebben ieder een feestvarken geknutseld. Alle feestvarkens bij elkaar, is onze
verjaardagskalender.
Tijdens de gymles hebben we tweelingtikkertje gespeeld. Met zijn tweeën hand in hand
andere kinderen tikken.
We verheugen ons op vrijdagmiddag, dan is onze popcornparty. De juf gaat zelf popcorn
maken met haar popcornmachine. Lekker!
Juf Marloes en juf Nicole

Fase 10/11
De schoolvakantie is voorbij en we zijn meteen weer hard gaan werken. In de klas
werken de kinderen met Snappet. Voor fase 11 is dit niet iets nieuws, maar voor fase 10
wel. De kinderen hebben dit al vrij snel onder controle. Op de informatieavond zal hier
meer informatie over worden verteld.
Voor de rest hebben wij gym op dinsdag. Dinsdags startten wij om 08.30 uur en op
donderdag om 09.15 uur. Afgelopen dinsdag is het goed verlopen. De afspraak is: De
kinderen die met de juf meelopen (Juf Dieke), staan klaar bij het hek om 08.15 uur. De
andere kinderen lopen rechtstreeks naar de gymzaal toe en kleden zich meteen om. Juf
Hanneke is daar aanwezig. Zo hoeft u niet mee te lopen naar binnen. Tot slot zult u
(bijna) wekelijks een mail krijgen op maandag/dinsdag. Hierin zullen de belangrijke
punten worden weergeven voor die week en eventueel de week erop.
Juf Dieke en meester Robin

Fase 14/15A
Wat fijn dat alle kinderen weer op school zijn en dat jullie een fijne vakantie hebben
gehad!
De eerste week zit er alweer op en de kinderen vinden het fijn dat ze in een groep van
‘maar’ 16 kinderen zitten. We hebben zelfs een bank in de klas waarop ze lekker kunnen
lezen!
Ook zijn we al hard aan het werk en staat er voor volgende week vrijdag een toets
maandtaak op het programma. Het is belangrijk dat de kinderen de toetsen en het
huiswerk bijhouden in een agenda (onze voorkeur). Mocht een agenda niet lukken,
kunnen ze dat ook in een boekje/schriftje doen.
Iedere maandag moeten de kinderen redactiesommen en nieuwbegrip XL als huiswerk
maken en iedere donderdag een taak van begrijpend lezen. Dit wordt ook voor de
kinderen op het bord in de klas gezet.
Daarnaast hebben we ook een nieuwe juf in de klas, juf Yvette. Op donderdag staat zij
voor onze klas.
Fijn weekend!
Juf Yvette & juf Melanie

Mijn naam is Yvette Bergman-Jansen. Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in
de mooie binnenstad van Gorinchem. Sinds deze week ben ik begonnen op de Graaf
Reinald. Op maandag en dinsdag als intern begeleider en op donderdag voor fase 14/15.
Na vele jaren als groepsleerkracht gewerkt te hebben op verschillende scholen, ga ik nu
de mooie uitdaging als intern begeleider aan.
Ik kijk heel erg uit naar een fijne samenwerking met de leerlingen, ouders en collega’s op
deze mooie school.

Talentenwerk
Beste ouders voor talentenwerk (techniek) ben ik opzoek naar sport- of klikdoppen (zie
afbeelding). Vorm, kleur of grootte maakt niet uit.
Alvast hartelijk dank ,Meester Robin

Pleinwachtrooster
Het pleinwachtrooster voor dit schooljaar is voor een gedeelte klaar en hangt op de
kasten in de grote en de kleine hal.
Voor ouders die nog niets ingevuld hebben en de ouders van nieuwe kinderen wordt de
lijst eind september nog een keer opgehangen. U kunt zichzelf dan opgeven voor de
volgend maanden.

