Kort Nieuws 28 september 2018
Verjaardagen

29 september
2 oktober
10 oktober
12 oktober

Nasteha
Ella
Chanel
Sterre

Fase
Fase
Fase
Fase

13
16
05B
08A

Activiteitenkalender
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag

3 oktober
5 oktober
5 oktober
9 oktober
12 oktober

Start Kinderboekenweek
Onderbouw Vrij Fase 1 t/m 8
Schoololympiade fase 14/15/16
Jaarvergadering OV
Kinderboekenruilbeurs

19.30 uur

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

1 oktober
2 oktober
4 oktober
5 oktober
8 oktober
9 oktober
11 oktober
12 oktober

Bovenbouw
Timo
Bente
Dille
Ravi
Morris
Joey
Dille
Amy

Onderbouw
Elias
Gioia
Bram
n.v.t.
Aryane
Sara
Tess
n.v.t.

De tijd van de pleinwacht van de bovenbouw is van 12.15 -12.45 uur en van de
onderbouw van 11.45-12.45 uur. U kunt zich melden in de hal.

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

Van de directie
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start weer de jaarlijkse Kinderboekenweek. In deze weken (tot
12 oktober) is er veel aandacht voor het lezen: voorlezen, zelf lezen, stripboeken,
spannende boeken, prentenboeken etc.. Als u een keer in de klas van uw kind wilt
voorlezen, dan kunt u dat melden bij de leerkracht. Uw kind (maar ook alle andere
kinderen) vinden dit altijd heel leuk!
Kinderboekenruilbeurs
Op 12 oktober is er op school weer de jaarlijkse Kinderboeken-ruilbeurs. U kunt
kinderboeken inleveren die bij u thuis niet meer gelezen worden en op 12 oktober
kunnen kinderen “nieuwe”2e hands boeken “kopen” van de punten die zij krijgen voor
het inleveren van hun eigen boeken. Meer informatie hierover hebben de kinderen
inmiddels meegekregen.
Nieuw dit jaar is, dat er een kast met : “zwerfboeken” in de school komt te staan. Hier
kunnen kinderen het hele jaar boeken wisselen die zij uit hebben en er een ander boek
voor mogen pakken. Het wordt weer een feestje op de Graaf Reinaldschool!
Jaarvergadering OV
Heeft u de datum al genoteerd?? Op dinsdag 9 oktober houdt de Ouder Vereniging haar
jaarlijkse jaarvergadering. Zij vertellen wat zij afgelopen jaar hebben gedaan en wat er
komend jaar op de planning staat. U komt toch ook?
De officiële uitnodiging volgt nog.

Fase 123 abc
Het thema “de tandarts” zit er weer op. We hebben geleerd
hoe we onze tanden en kiezen moeten poetsen en waarom
dat zo belangrijk is. Ook is het heel belangrijk om
gezond te eten, we willen tenslotte geen kiezenkrakers in
onze mond hebben.
Woensdag hebben we o.l.v. Annoesjka (verkeersmoeder) en
meester Peter van de Laarse een verkeersles gehad. Terwijl de ene groep aan het
oversteken was, leerde de andere groep hoe je naast je fiets moet lopen, over het “glas”
heen tillen, keren in de schuur en als laatste hoe je om je fiets kunt lopen zonder dat je
fiets valt. Wat hebben ze hun best gedaan. Alle kinderen hebben een certificaat en een
verrassing gekregen. Alle hulpouders weer bedankt!
Woensdag 3 oktober starten we met de Kinderboekenweek. De letter van het thema
wordt de B van Boek.
Oproep: wie heeft er voor ons nog onderbroeken, leggings of spijkerbroeken in
kleutermaten voor ons? We grijpen nu vaak mis bij “ongelukjes”.
Juf Anita, Nermin, Tiny, Brenda, Elma, Nicole

Fase 4/5A
In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt, met rekenen hebben we de toets van
blok 2 gemaakt. Toetsen maken vinden we erg leuk, maar rekenen vinden we ook heel
erg leuk.
In kern 1 van veilig leren lezen hebben we de p van kip, de aa van aap, de e van rem,
de r van raak en de v van vis geleerd. We hebben de toets van kern 1 gemaakt en
maandag starten we met kern 2. Het ankerverhaal is: de dag dat de nacht niet kwam.
Super spannend.
Vrijdag hebben we talentenwerk gehad. Er zijn weer hele leuke activiteiten. 3 Oktober
start de Kinderboekenweek. Wij gaan dan heel veel mooie boeken lezen en 12 oktober is
de kinderboekenruilbeurs.
In de week van 15 oktober hebben wij een praktische
verkeersles in het park.
Op deze dag moeten alle kinderen op de fiets naar school
komen om met de les mee te doen, dus wilt u er voor zorgen
dat alle fietsen in orde zijn. De fietssleutels worden bij de juf
ingeleverd. U hoort nog welke dag wij gaan fietsen.
De kinderen laten u weten dat het super gezellig is in de klas.
Prettig weekend, de kinderen van fase 4/5a juf Nermin en
juf Ada.

Fase 6/7
We zijn hard aan het oefenen met het automatiseren van de rekenfamilies van 1 t/m 10
en daarna 1 t/m 20.
Deze sommen moeten zonder te rekenen beantwoord kunnen worden.
Het alfabet proberen we zonder liedje op te zeggen, er blijven leuke varianten komen in
het stukje klllmop of qrstqvw.
We leren het alfabet in 4 rijen aan:
abcdefg
hij klm nop
qrstuvwxyz
Ook het goed kunnen schrijven van de cijfers en letters is een belangrijk aandachtspunt
in fase 6/7.
U heeft het tafelboekje mee naar huis gekregen, de tafelkaarten op A3 formaat krijgt u
deze week.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de tafels alleen verplicht zijn voor de fase 7
kinderen.
De fase 6 kinderen mogen meedoen, als zij er zelf in geïnteresseerd zijn.
Te allen tijde gaat het lezen vóór als dit nog niet op niveau is.
De kinderen van fase 6 die niet hebben geleerd voor de tafel, krijgen op dat moment een
hoofdrekenblad met + en - sommen t/m 20.
Thuis kunt u ook af en toe een som vragen en kijken of de sommen binnen 3 seconden
en zonder rekenen beantwoord kunnen worden.
Wij hopen dat de kinderen thuis minimaal 4x per week minimaal 15 minuten hardop
lezen op het juiste AVI niveau om leeskilometers te maken.
Bij de bibliotheek kunt u gratis lid worden en boeken uitkiezen op interesse en op het
juiste AVI niveau.
Wilt u weten op welk niveau uw kind het beste kan lezen, loop dan even binnen.
Vanaf maandag 1/10 hangt de lijst met het AVI niveau waarop uw kind kan gaan lezen in
de klas.
We hebben al veel rapporten gekregen maar nog niet van alle kinderen, graag z.s.m.
inleveren.

Woensdag 3 oktober starten we met de kinderboekenweek.
Het thema is: Kom erbij! en gaat over vriendschap.
We starten 's ochtends op de pleinen en vervolgen de ochtend
in de grote hal.
Fijn weekend,
Juf Nicole, juf Nergiz en juf Andrea

Beste ouders,
Tijdens de informatie avond heb ik mezelf voorgesteld, maar omdat niet iedereen er was,
is het wel fijn dat iedereen weet wie ik ben en wat ik allemaal doe.
Mijn naam is Nergiz Korkmaz-Sahin. Ik ben 27 jaar en woon in Sliedrecht.
Na een pauze van 3 jaar besloot ik weer verder te gaan met de opleiding pabo. Naast
mijn opleiding werk ik 3 dagen als onderwijsassistente.
Op de maandag, dinsdag en donderdag werk ik als onderwijsassistente en ondersteun ik
Andrea en Nicole.
De woensdag is mijn stagedag en voer ik mijn opdrachten uit die ik vanuit school krijg.
Groetjes, Nergiz Korkmaz-Sahin

Fase 8/9A
De afgelopen weken hebben wij nog van het weer kunnen genieten. Helaas begint dit nu
echt op te raken en komt de herfst eraan. Hier zullen wij ook aandacht aan besteden
door onder andere knutselwerkjes te maken, veranderingen van de bomen te bespreken,
etc.
Sinds twee weken werken wij, naast de vaste methodes, ook met Squola. De kinderen
vinden dit geweldig. Vanaf woensdag aanstaande (3 oktober) start de
Kinderboekenweek. Het thema is: “Kom erbij!” en dit zal de komende weken centraal
staan. De kinderen hebben allemaal de mogelijkheid om hun eigen leesboeken te ruilen
voor andere boeken (kinderboekenruilbeurs). Hier hebben zij een brief over
meegekregen. De ruilbeurs zal plaatsvinden op vrijdag 12 oktober. Graag daarvoor de
boeken in een plastic tas inleveren.
Juf Dieke

Fase 10 / 11
Het lijkt al weer een hele tijd geleden, maar twee en een halve week terug zijn we op
schoolreis geweest. We hadden fantastisch weer en het was een hele geslaagde, lange
dag. Ook zijn we allemaal op de schoolfoto geweest.
Het werken op de Chromebook gaat ons ook steeds beter af. De eerste toetsen zijn
gemaakt en de juf was blij met de resultaten.
De meeste kinderen vonden het blok maandtaak over paarden erg leuk. Ze moesten ook

een korte presentatie houden en dit is iedereen gelukt. Ook daar hebben we weer nieuwe
dingen bij geleerd. De rekenles over oppervlakte vonden veel kinderen van fase 11 best
lastig.
Juf Anita is gelukkig deze week ook weer terug. Dat vinden de kinderen erg fijn. Tijdens
crea zijn we bezig met een groepsopdracht. De eerste werkstukken zijn al klaar en
hangen al achter in de klas.
Woensdag is er een nieuw meisje in de klas komen wennen, zij komt binnenkort bij ons
in fase 10. Wij heten Fleur van harte welkom!
Ondanks de vraag of er nog een vader of moeder klassenouder wil worden, heb ik daar
nog geen ouder voor gevonden. Dus mocht u zich geroepen voelen…….., laat het even
weten.
Juf Marjolein en juf Anita (met dank aan Elsa en BO)

Fase 14/15A
!Oproep Klassenouder!
Op de informatie avond van maandag 17 september heb ik een oproep gedaan voor een
klassenouder. Helaas heeft fase 14/15A nog steeds geen klassenouder. Het liefst hebben
we een klassenouder uit fase 14, omdat fase 15 al wel twee klassenmoeders heeft.
Omdat fase 15 nu gesplitst is, zitten beide klassenmoeders in fase 15B.
Een tijdje terug heeft u vanuit de OV ook een informatieboekje gekregen, deze hebben
de kinderen mee naar huis genomen. Hierin staat alle informatie.
Hopelijk vinden we snel een klassenouder!
Vorige week hebben we aandacht besteed aan
prinsjesdag. We hebben zelf ook in groepjes
gedebatteerd. Er waren 3 groepjes die hun eigen
stelling moesten verdedigen. Dit was soms best
moeilijk, want de andere 2 groepjes hadden soms
hele goede tegenargumenten. In het begin was het
nog best lastig, maar we kwamen er steeds beter in.
Ook hebben we aandacht besteed aan de week
tegen het pesten. We zijn allemaal bezig met een
poster waarin we duidelijk maken dat we tegen
pesten zijn. Daarnaast kijken we in de klas de
film ‘Spijt’ van Carry Slee.
Fijn weekend allemaal!
Groetjes,
Juf Melanie

Beste ouders/ verzorgers,
3 t/m 12 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek.
Tijdens de Boekenweek heeft de Bruna een scholenactie.
Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek aanschaft bij de Bruna en de
kassabon inlevert op school, kunnen wij op school met deze kassabonnen sparen voor
kinderboeken voor de schoolbibliotheek.
We hopen dat we veel bonnen krijgen, zodat we onze boekenkasten kunnen aanvullen!!
U kunt de bonnen inleveren bij de eigen leerkracht van uw kind.

Verkeer!

Graaf Reinald

Verkeer!

Vragenlijst SchoolThuisroute: fout hersteld.
Afgelopen 20 september heeft u in het kader van de Nationale Schoolbrengdag een link
naar de online enquête ontvangen. Deze vragenlijst SchoolThuisroute omvatte een fout
in vraag 3; deze is inmiddels verholpen. Zou u zo vriendelijk willen zijn alsnog de
vragenlijst in te vullen? Slechts 15 ouders hebben de lijst ingevuld…..
Klik op onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/1JkcaK50pWJ0nTHlpmPUNo4y4xtydubH3IHecBA7qaM/edit
De kinderen hebben een aparte lijst ontvangen:107 kinderen hebben deze in de klas al
digitaal ingevuld!
Fasen 1/2/3 bijt de verkeerspits af!
Op woensdag 26 sept. hebben alle kinderen van fasen 1, 2 en 3 hun eerste officiële
Verkeersles gehad. Klassen zijn in 2 groepen verdeeld. De ene groep oefende het
oversteken met een echt zebrapad en stoplichten voor school. Het kijken werd met
veel enthousiasme geoefend! En met de andere groep werd het lopen met de fiets aan
de hand op een echt buitenparcours onder leiding van Verkeersleerkracht Peter van
der Laarse geoefend. Hoe til je je fiets op als er glas op de weg ligt, je fiets in en uit de
schuur halen en om je fiets heen lopen. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan
en ontvangen daarom hun eerste verkeersdiploma!
Ouders die bij deze lessen weer geholpen hebben: hartstikke bedankt!
Praktische Verkeerslessen fasen 4 tot en met 16
In de week van 15 tot 19 oktober zullen de praktische fietsverkeerslessen voor fasen 4
tot en met 16 plaatsvinden. Heeft een uurtje over om hierbij te helpen? Graag! Voor
nadere informatie/vragen/opmerkingen: bel Annoesjka de Bruyn.
School op SEEF label uitreiking 22 november!
Woensdag 20 juni wordt de Graaf bezocht door een externe School op Seef-auditor. En
we mogen het School op Seef label weer voor 3 jaar voeren! Donderdag 22 november
zal de wethouder ons het label officieel uitreiken. Dat verdient een feestje! Nadere
informatie volgt nog.
Hulpouder bij een praktische verkeersles? Ja graag!
3x per jaar organiseren we praktische Verkeerslessen, een Wijkverkeersdag en het
Praktische Fietsexamen dat met alle scholen in Gorinchem Oost in mei 2019 wordt
georganiseerd. Ik kan dit niet zonder de hulp van extra ouders, zowel in de
voorbereiding als in de uiteindelijk uitvoering op de dagen zelf.
Wie van u kan een uurtje (of meer!) helpen om ook dit jaar het praktische
verkeersonderwijs weer voor de kinderen goed en vooral veilig te organiseren?
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met uw werk, eventuele benodigde oppas
voor kleinere kinderen en uw beschikbare tijd. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Annoesjka de Bruyn of bij de leerkrachten.
Ieder uurtje verkeershulp helpt!

Annoesjka de Bruyn/verkeersouder,
t. 06-51454800 of annoesjka.de.bruyn@con4all.nlnl
• tot 16 jaar leveren complexe verkeerssituaties

Verkeersweetjes
Wist u dat……
Er een superleuk lees-en doeboek voor ouders van kinderen van 4-6 jaar is?
Via verhalen over Sproet en de Straathaaien, geschreven door Nicolette
Kluijver, ervaart je kind hoe verkeer een onderdeel van het dagelijks leven.
Dit boekje sluit ook aan bij de verkeerslessen die de kleuters op school
krijgen.
Mobiele telefoon op de fiets? Nu nog wel, straks niet meer!
In de afgelopen jaren is het telefoongebruik op de fiets zo veranderd, dat fietsers die
een telefoon bedienen een groter risico lopen op een ongeval. Het kabinet wil dat
een telefoonverbod voor fietsers vanaf 1 juli 2019 ingaat. Vanaf dat moment
zou het dan niet langer zijn toegestaan om tijdens het fietsen een telefoon te
gebruiken: het zou verboden moeten worden om een mobiel elektronisch
apparaat vast te houden tijdens het besturen van alle soorten voertuigen. Het voorstel
moet nog wel door de Kamer worden goedgekeurd.
In de wetswijziging staat dat onder een mobiel elektronisch apparaat in elk geval "een
mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler" vallen.
Niet alleen automobilisten en fietsers mogen volgens deze nieuwe wet geen mobiele
apparaten meer bedienen. Het verbod zal na invoering ook gelden voor
trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen.

