Kort Nieuws 27 oktober 2017
Verjaardagen

2 november
2 november
4 november
8 november
9 november
10 november

Indy Donker Curtius Piepers Fase 15A
Vesper Versluis
Fase 06A
Mees Rink
Fase 02B
Levi Waalboer
Fase 02B
Issam Asoud
Fase 02B
Konstandine Zafiriadis
Fase 02A

Activiteitenkalender
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

1 november
2 november
6 november
7 november
9 november
10 november

Optreden fase 6/7B
Optreden fase 8/9
Verwijsgesprekken fase 15/16
Optreden fase 1C
Optreden fase 1/2/3B
Koffieochtend

Aanvang 19.00 uur
Aanvang 19.00 uur
Aanvang 19.00 uur
Aanvang 19.00 uur
10.45-11.45 uur

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

30 oktober
31 oktober
2 november
3 november
6 november
7 november
9 november
10 november

Bovenbouw
--Lisanne Kuling
Sem Ceelen
Xanti Steenland
Jelle vd Dool
Madelief Verkaik
Dean van Rooij
Xanti Steenland

Onderbouw
Dave Kamerman
Mark Neuschwanger
Jules Versluis
n.v.t.
Konstandinos Zafiriadis
Floortje Verkaik
Aukje Goedegebuur
n.v.t.

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

Van de directie
Personele nieuwtjes
Afgelopen maandag is juf Chardonnay weer begonnen na haar zwangerschaps- en
ouderschapsverlof. Op maandag werkt zij in fase 1/2/3A en op donderdag en vrijdag in
fase 6/7A. Welkom terug juf Chardonnay!
Juf Elma is gelukkig weer hersteld van haar longontsteking en is dinsdag ook weer aan
het werk gegaan.
Tenslotte kunt u de komende tijd ook juf Dorinda weer op school tegen komen. Zij gaat
na een ziekteperiode weer langzaam re-integreren. Soms zal ze dit doen in fase 6/7B,
waar juf Marloes haar vervangster is.
Studiedag team 11 oktober
Op de woensdag voor de vakantie heeft het team een mooie studiedag gehad in
Hardinxveld. We hebben daar gekeken naar het gebruik in de groepen van Snappet en
zijn ’s middags hierover met elkaar in gesprek gegaan. We gaan als team nu een
beslissing nemen of de pilot omgezet gaat worden naar een definitieve keus.
Mocht dat het geval zijn, dan zal er t.z.t. uiteraard ook een ouderavond gehouden
worden om u zelf kennis te laten maken met deze vorm van lesgeven.
Kinderen in de klas brengen
Na de zomervakantie is er afgesproken om de kleuters in de klas te brengen, waarna nog
een kus-en-zwaaimoment volgt. Bij dezen wil ik graag complimenten geven aan alle
ouders van de kleuterbouw. Het is voor de kinderen hiermee veel rustiger starten (en
daar doen we het tenslotte voor).
Voor fase 4/5 wil ik hier nog een keer aandacht voor vragen. Wilt u na het brengen in de
klas direct afscheid nemen? Ook hier wordt het anders te druk in de groep.
Koffieochtend
Op vrijdag 10 november staat er weer een koffieochtend gepland. Wilt u hierbij aanwezig
zijn dan kunt u zich op geven via directie.graafreinald@stichtingovo.nl. De ochtend
begint om 10.45 uur en duurt tot 11.45 uur. Ook kunt u dan een kijkje in de klas van uw
kind gaan nemen.
Schoolfoto’s
U hebt de schoolfoto’s al weer even in huis. Willen de ouders die de envelop nog niet
ingeleverd hebben dit zo spoedig mogelijk doen. U hebt nog tot 1 november de tijd.
Kinderboekenruilbeurs weer groot succes
De vrijdag voor de herfstvakantie vond weer de jaarlijkse kinderboekenruilbeurs plaats.
Boeken ruilden van eigenaars en alle kinderen gingen trots met hun “nieuwe” boken naar
huis. Alle ouders die deze ruilbeurs mogelijk hebben gemaakt, bedanken we weer van
harte. M.n. een speciaal bedankje voor Chantal Neuschwanger die hier altijd heel veel
tijd en creativiteit in stopt.

Fase 1/2/3ABC
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we gestart met het thema: de Herfst. Het thema
hebben we verdeeld over 3 weken: de eerste week leren we over de herfstvruchten zoals
kastanjes, eikels, dennenappels, elzenpropjes. Hiermee kunnen we rekenlesjes geven in
de kring. We tellen, ervaren de begrippen meer en minder en evenveel. We bekijken de
bladeren. Wat verschillen deze allemaal van vorm
en kleur. Sommige kinderen zijn zo enthousiast
ze buiten hele boeketten van bladeren maken.
In het Engels is Herfst autumm, blaadjes zijn leaves
en we kennen alle kleuren in het Engels. De tweede
week gaan we het hebben over het weer en de
seizoenen. En de laatste week over de dieren in de
herfst. Kortom: een heel erg leuk thema.
De letter van het thema is de letter H van Herfst.

Fase 4/5
Voor de herfstvakantie hebben we over de herfst gewerkt en als afsluiting een heerlijke
herfstwandeling gemaakt in het Linge bos. Het was wel nat, maar zoals in ons liedje:
Ik ga naar buiten,
Ik heb een regenjas,
Ik stamp lekker
Met mijn laarzen in de plas.
De Kinderboekenweek was gruwelijk eng, monsters, heksen en trollen in spannende
boeken.
De kinderboekenruilbeurs was heel leuk.
Ook is voor de vakantie Talentenwerk weer gestart. Voor de onderbouw zijn er de
volgende activiteiten: Muziek, dansen, drama, tekenen, techniek (bruisballen maken) ,
koken, techniek ( een brug of een huis bouwen van suikerklontjes) en schilderen.
Op de studiedag 11 oktober heeft de juf een versje geleerd wat wij nu ook leren in de
klas:
Geef me 5,
5. je handen zijn leeg
4 .je zit recht op je stoel
3. je luistert naar de juf
2. je kijkt naar het bord
1.je bent stil
Deze week hebben wij ons optreden gehad, we vonden het super, super , super leuk om
de show te geven.
Prettig weekend, fase 4/5

Fase 6/7A
Inmiddels zit de eerste week na de herfstvakantie er al weer op. Zoals jullie weten is er
een wisseling qua leerkrachten in fase 6/7A. Voor de ouders die mij nog niet kennen zal
ik mezelf even voorstellen. Ik ben Chardonnay van Dijk, 25 jaar en woonachtig in
Leerdam. In mei ben ik bevallen van een prachtig dochtertje. Nu mijn verlof erop zit,
mag ik weer heerlijk aan het werk. Ik heb er ontzettend veel zin in! Mochten jullie vragen
hebben dan kunnen jullie mij altijd mailen of na schooltijd even bij mij binnenlopen.
Wij wensen jullie een fijn weekend!
juf Andrea en juf Chardonnay

Fase 6/7B
Volgende week brengen we een bezoek aan het Gorkums museum. We leren dan wat er
te zien is in het museum. Ook leren we wat er achter de schermen van een museum
gebeurd. In de klas gaan we ook een eigen museum maken.
Deze week hebben we weer een paar keer geoefend met onze letterdozen. We oefenen
woorden. Wat we erg leuk vonden, was dat we zelf ook woorden mochten bedenken.
Voor de vakantie hebben we gewerkt met het thema gruwelijk eng. We hebben met
zwart papier en wattenstaafjes skeletten gemaakt. Met propjes crêpepapier gruwelijk
enge spinnen.
Na de vakantie hadden we nieuwe spelletjes voor in de kieskast. Hier hebben we
woensdag, donderdag en vrijdag al mee kunnen spelen.
Fijn weekend, juf Marloes en juf Nicole

Fase 8/9
De eerste vakantie zit er alweer op. Op dit moment wordt er in de groep, op de
middagen, hard gewerkt aan ons optreden, wat volgende week gepland staat. Dit is
natuurlijk erg leuk, maar brengt ook wat drukte met zich mee. Omdat juf Helga (Helga
Buitenlaar is een bekende Gorinchems muzikant) op school een aantal leerkrachten
coacht in het geven van muziekles, hebben we ook wat extra instrumenten op school
gekregen. Op de ochtenden wordt er natuurlijk gewoon hard gewerkt. Zo is fase 9 bezig
met sommen als 30 X 40 en leert fase 8 om op de getallenlijn al sommen te maken als
153 – 27 en 153 + 38.
Met taal leren we de woordsoorten lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord, voorzetsel en werkwoord. We leren dat een zin met een hoofdletter begint
en eindigt met een punt (vraagteken of uitroepteken) De kinderen moeten een klein
weettekstje kunnen schrijven bij een woordweb of een stukje waarin ze hun mening
geven.
We hebben het blok maandtaak natuur maandag afgerond. De kinderen hebben dit mee
naar huis gekregen, maar hoeven dit niet te leren thuis. Dit, omdat we gemerkt hebben
dat het voor veel kinderen wel erg veel en moeilijk is om dit thuis te leren. Fase 9 krijgt
op vrijdag maandtaak aardrijkskunde bij juf Anita. Hiervan komt nog wel een toets die ze
thuis moeten leren.
Juf Anita, meester Noah en juf Marjolein

Fase 10/11
Voor de vakantie hebben wij gezamenlijk leuke knutselwerkjes gemaakt voor in de klas.
Dit was een gezellige ochtend. Na de vakantie zijn we meteen weer hard gaan werken.
Wij hebben tijdens onze gymles mogen ervaren hoe Kick alles bekijkt. Dit vonden wij erg
interessant! Voor de rest maken wij gebruik van onze eigen rapport dat bij Snappet
hoort. De kinderen kunnen hun eigen voortgang zien. Iedere week kiezen zij twee
vakken uit, waar zij vervolgens (gedurende de week) aan gaan werken zodat ze daarin
een groei zien.
Tot slot: zou u zo vriendelijk willen zijn om het schoolrapport mee te geven aan uw kind?
Fijn weekend, juf Dieke en meester Robin

Fase 14/15A
Na een heerlijke week vakantie stond voor woensdag 25 oktober de doe-ochtend op de
planning. De kinderen hebben een kijkje genomen op het Omnia, het Fortes en het
Gymnasium Camphusianum. De kinderen hebben een leuke ochtend gehad en hieronder
staat een verslag van wat de kinderen op het Gymnasium hebben gedaan (met dank aan
Mirjam, moeder van Scarlett).
Op woensdagochtend arriveerden we met z’n elven op het Gymnasium. We werden
ontvangen door meneer Ruitenbeek en mevrouw van Amersfoort. Meneer Ruitenbeek is
de rector en mevrouw van Amersfoort is de coördinator van klas 1. Zij vertelden wat
over de school en vervolgens werden er twee groepen gemaakt.
Onze groep ging mee met meneer Diem, één van de aardrijkskundeleraren. Hij nam ons
mee op een reisje van de oerknal tot 25 oktober 2017, van de hoogste bergtop (Mount
Everest, tot de bodem van de Marianatrog; het diepste punt op de zeebodem.
Daarna was het tijd voor een kleine pauze met wat lekkers en een fotomomentje. Klaar
voor de volgende les, kwamen we terecht bij meneer Ossenforth. Hij gaf ons een lesje
Grieks. Nadat we het Griekse alfabet hadden geschreven,
kwamen we te weten hoe we aan de woorden voor atheneum,
gymnasium, lyceum en fotografie zijn gekomen.
Met heel veel nieuwe kennis stapten we, aan het eind van deze
leuke ochtend, tevreden op de fiets.
Fijn weekend!
Juf Yvette & juf Melanie

