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Nieuws van de Directie 

Een paar dagen later dan gebruikelijk, maar hier is de eerste nieuwsbrief van het school-

jaar vanuit ons nieuwe gebouw. 

We zijn blij met de goede start. Tijdens schooltijd heerst er een weldadige rust in de 

school, dit maakt dat de leerlingen snel gewend zijn. En wat genieten zij van het buiten-

spelen op de mooie pleinen. We hebben al veel ouders op school mogen verwelkomen, 

toen zij hun kind naar school brachten. Vanavond bent u natuurlijk van harte welkom op 

de eerste ouderavond. Hier kunt u kennismaken met de groepsleiding en de andere ou-

ders van de groep. U heeft hier via Social Schools een uitnodiging voor gehad.  

Ook bent u op 23 september om 13.00 uur van harte welkom op de feestelijke opening 

van de nieuwe school. Ook hier heeft u een uitnodiging voor ontvangen. 

 

Pien en Jenneke  

Gegevens van de nieuwe locatie: 

Rafael  

Lanslaan 10 

3526 XH  UTRECHT 

030-2936351 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig in september   

datum   naam groep  

3 Chahin  Papegaai  

3 Dean  Papegaai  

4 Ruben  Lieveheersbeest  

4 Tobias  Giraffe  

5 Osman  Bij  

7 Hamza  Konijn  

9 Luqman  Bij  

12 Zouhra  Vlinder  

14 Hosna  Dolfijn  

15 Emnet  Bij  

15 Thijs  Walvis  

19 Jurre Konijn  

21 Ishak  Leeuw  

23 Liam  Muis  

24 Ibrahim  Pauw  

26 Nour  Haai  

27 Hodayfa  Zeepaard  

30 Ciannah Uil  
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Vakanties en belangrijke dagen schooljaar 2022-2023 

Deze dagen zijn ook te vinden op onze website: www.rafaelschool.nl  

Vakanties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen 

Alle leerlingen zijn vrij! 

 

 

1 Vrijdag 21 oktober 

2 Donderdag 17 november 

3 Maandag 6 maart 

4 Dinsdag 11 april 

5 Vrijdag 30 juni 

1e schooldag Dinsdag 23 augustus  

Herfstvakantie Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober  

Kerstvakantie Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023 

Krokusvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

Goede Vrijdag Vrijdag 7 april  

2e Paasdag Maandag 10 april  

Koningsdag Donderdag 27 april 

Meivakantie Maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei  

Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei + vrijdag 19 mei 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei  

Zomervakantie Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus  

1e schooldag Maandag 21 augustus 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rafaelschool.nl
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Veiligheid voor alles 

De meeste van onze leerlingen komen met een busje op school. Vaak met 

een vaste chauffeur maar soms ook met een onbekende chauffeur. Wilt u 

in of aan de tas van uw kind een kaartje doen, waarop de naam van uw 

kind, een telefoonnummer en de naam van onze school staat en ook op 

de tas de naam van uw kind zetten, zodat we in één oogopslag kunnen 

zien van wie de tas is.   

Leerlingzorgdagen  

(leerlingen van deze groepen zijn vrij) 

Dinsdag 17 januari Papegaai - Walvis 

Woensdag 18 januari Leeuw 

Donderdag 19 januari Kat - Uil 

Vrijdag 20 januari Bij 

Maandag 23 januari Pauw 

Dinsdag 24 januari Haai - Haan - Olifant 

Woensdag 25 januari Dolfijn 

Donderdag 26 januari Vlinder 

Vrijdag 27 januari Giraffe – Krokodil - Schaap 

Maandag 30 januari Muis 

Dinsdag 31 januari Zeepaard - Zebra 

Donderdag 2 februari Konijn - Tijger 

Vrijdag 3 februari Lieveheersbeestje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  

NIEUWSBRIEF 73 

Jaargang 9 

September 2022 

Lanslaan 10 

Tel: 030 - 2936351 

 

Email: info@rafaelschool.nl 

 

Website: www.rafaelschool.nl 

DATUM WAT WIE/WAAR 

Dinsdag 6 september 

Informatieavond voor 

ouders   

19.30—21.00 uur 

Alle ouders, 

Lanslaan 10 

Utrecht 

Vrijdag 23 september 

Opening nieuwe 

school  

13.00—14.00 uur 

Alle ouders 

 

Maandag 26 september 

1e avond oudercursus 

ondersteunende ge-

baren.  

Vanaf 19.30 uur 

Geïnteresseerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaar  

van de maand  

Schoolfotograaf 

Dit jaar komt de schoolfotograaf op maandag 31 oktober en dinsdag 

01 november op school. De schoolfotograaf is nu later in het school-

jaar. 

Brengen en halen van kinderen 

Het leerlingenvervoer op het schoolterrein was ook een nieuwe uitda-

ging. Het is fijn om te zien dat de meeste leerlingen ’s morgen al 

heel goed weten naar welk plein ze gaan. 

Na opstartproblemen gaat het vervoer ’s middags ook al sneller. Zo-

wel ’s morgens als ’s middags is voor ons de veiligheid belangrijker 

dan de snelheid. Er zijn natuurlijk zaken die beter kunnen. Hier wer-

ken wij aan. Ook u kunt hierbij helpen: 

 

Busjes 

- Zorg dat ’s morgens uw kind klaar staat voor het busje. Chauffeurs 

mogen maar 3 minuten voor uw huis wachten op uw kind. Zij mogen 

u niet waarschuwen door te toeteren. Chauffeurs kunnen dan voor 

half negen op school zijn en kunnen de kinderen op het schoolterrein 

uitstappen. Om half negen gaat het hek dicht en zullen de leerlingen 

bij de hoofdingang uitstappen. 

 

Ouders die hun kind zelf naar school brengen 

- De school begint om 08.30 uur. Wilt u uw kind voor deze tijd op                     

school brengen! 

- Het schoolterrein is alleen kiss & ride. Dit betekent dat u alleen uw 

kind mag afzetten en u kunt dus niet wachten totdat uw kind de 

school in gaat. 

- Wilt u wachten op het schoolplein, dan parkeert u in de wijk en 

liefst niet in de buurt van de oprit van de school.  
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Nieuwe Medewerkers 

 

Vanaf dit schooljaar mag ik komen werken op de Rafael. Ik zal de nieuwe afdelingsleider 
van de Bovenbouw zijn en heb er ongelooflijk veel zin in! 

Mijn naam is Freek Steur, woon in Amersfoort en ben 46 jaar. Ik heb twee zoons. Nout is 
10 en Tom is 14. Deze heerlijke mannen mag ik samen opvoeden met Ineke. Dat doen wij 
met een co-ouderschap. Net als Tom en Nout vind ik voetbal een mooie sport. Verder 
houd ik van mooi weer, af en toe een stuk fietsen op een racefiets en lekker ontspannen 
de dagen doorkomen.  

De komende weken ga ik iedereen (snel…) proberen te leren kennen en mij heel snel 
thuisvoelen op de Rafael. Ik werk op maandagen, dinsdagen en woensdagen de hele dag. 
Op donderdag en vrijdag ben ik er tussen 09.00 – 13.00 uur. En zo nu en dan ook op een 
van deze middagen.  

Ik hoop jullie snel te ontmoeten! 

 

Hartelijke groeten, 

(Meester) Freek  

 

 

Feestelijk opening nieuwe school vrijdag 23 september van 

13.00 uur tot 14.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


