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Nieuws van de directie 

 

Wat was het een spetterende opening van de nieuwe school vrijdag 23 septem-

ber! Wat leuk dat er zo veel ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s waren. 

Samen met de ijscoman, het draaiorgel, de grabbelton en ons lied hebben we 

met trots onze nieuwe school laten zien. 

Na schooltijd kwamen er zo’n 600 belangstellenden die benieuwd waren naar 

het nieuwe pand. Van wijkbewoner, tot familie, van collega tot bestuurder.  

De meeste complimenten kregen we over het licht in de school, de duidelijkheid, 

de rust en natuurlijk de ontzettend mooie buitenspeelplaatsen. 

Wij zijn het daar zeker mee eens. In de herfstvakantie wordt het kunsthek nog 

geplaatst en worden de groenvakken beplant en het gras ingezaaid.  

 

Wij zijn trots, en willen nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft ge-

maakt om dit pand te kunnen bouwen. Natuurlijk willen we ook alle sponsors 

bedanken, met name de ‘’Vrienden van de Rafael’’. Door deze giften hebben we 

de school nog mooier kunnen maken. 
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Vakanties en belangrijke dagen schooljaar 2022-2023 

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

Vakanties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 

Kerstvakantie Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 

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 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 2023-

2024 
Maandag 21 augustus 2023  

STUDIEDAG 

Vrijdag 21 oktober 

HERFSTVAKANTIE 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 
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Leerlingzorgdagen 2022-2023 

  

Alle leerlingen van deze groepen zijn vrij op deze dag! 

   

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  

  

Zwemtijden 2022-2023   

    

Kledingeisen voor het zwemmen: klik op deze link 
  

    

Dinsdagochtend 10.00 – 10.45 uur  

9.15-11.30 uur 
Giraffe – Krokodil – Walvis 

(inclusief reistijd) 

Dinsdagochtend 10.45 – 11.30 uur 

10.05-12.15 uur 
Olifant – Zebra 

(inclusief reistijd) 

Dinsdagmiddag 12.15 – 13.00 uur 

12.00-14.00 uur 
Dolfijn – Tijger – Zeepaard  

(inclusief reistijd) 

https://rafaelschool.nl/wp-content/uploads/2021/10/Kledingeisen-zwemmen.pdf
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Nieuws uit groep Walvis 

Wat zijn wij in groep Walvis blij met het nieuwe gebouw. Wij hebben het erg 

naar ons zin op de gang met alle andere waterdieren. Vooral het buitenspeel-

plein en de gymzaal vinden wij erg mooi. Wij spelen graag buiten, bijvoorbeeld 

in de zandbak of op de schommel.  

De eerste schoolweek was het best even wennen, een nieuw gebouw met alle-

maal nieuwe groepen. Om de school beter te leren kennen hebben wij een 

speurtocht gedaan door de school. Met een eigen kaart moesten wij alle groe-

pen zoeken. De groepen met waterdieren, de wilde dieren, de boerderijdieren 

en luchtdieren. Gelukkig hebben wij grote speurneuzen in groep Walvis en zijn 

alle groepen gevonden. Wij voelen ons al helemaal thuis op de nieuwe school!  

 

Nieuws uit groep Papegaai 

De kinderen in groep Papegaai zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Het was 

wel gek ineens in een nieuw gebouw, nieuwe juffen en een andere groep maar 

de kinderen hebben het heel goed gedaan. In de eerste paar dagen hebben we 

vooral elkaar beter leren kennen, maar ook hebben we het nieuwe schoolge-

bouw verkent. We hebben een speurtocht door de hele school gedaan, alle nieu-

we groepen werden gezocht en afgestreept op papier.  

 

Groep Papegaai bestaat uit 12 jongens. Een gezellig groepje bij elkaar. We be-

wegen veel. Op het plein, tijdens de gym maar ook tijdens de ochtendkring. El-

ke ochtend even bewegen en dansen. Er wordt dan gezocht in de klas naar 

voorwerpen met een bepaalde kleur of er wordt stampend en springend geteld 

met hoe veel kinderen we die dag zijn. Maar naast al dat bewegen wordt er ook 

hard gewerkt, dat kunnen de kinderen uit groep Papegaai al heel goed! Op dit 

moment werken we over het thema voeding. We hebben al verschillende werk-

jes gemaakt wat met voeding te maken heeft. Zo verschenen er mooie boter-

hammen en wortels met schrijven en werden er leuke watermeloenen geknut-

seld. Naast het harde werken doen we nog meer rond het thema voeding. Ook 

dit jaar is er weer schoolfruit. Elke woensdag is er weer nieuw fruit. Soms wel 

een beetje gek als je iets niet kent of misschien niet zo lekker vindt. Maar als je 

het proeft wordt het aangekruist op je proefdiploma, dat wil toch iedereen?! Er 

worden ook verschillende recepten met het fruit gemaakt. Zo werden er lekkere 

rupsen gemaakt van druiven en aardbeien en werden er heerlijke smoothies 

gemaakt van het fruit. Ook is juf Nita van de gebaren bij ons in de klas ge-

weest. Hier leerden we veel nieuwe gebaren maar hebben we ook geleerd wat 

zoet, zuur zout is. Juf Nita had ook eten mee om te proeven. Citroensap, suiker 

en zout. Zo leerden we hoe iets nou eigenlijk smaakt als iets zoet is of juist 

zuur. En wat vind je lekker en wat vind je vies? Ook dat vertellen de kinderen al 

heel goed! Al met al is het vooral heel gezellig in groep Papegaai en wordt er 

hard gewerkt. We maken veel plezier met elkaar en leren veel! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  

NIEUWSBRIEF 74 

Jaargang 9 

Oktober 2022 

Adres: Lanslaan 10  

            3526 XHUTRECHT 

Tel: 030 - 2936351 

Email: info@rafaelschool.nl 

Website: www.rafaelschool.nl 

Kinderboekenweek 

Van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober a.s. vindt de landelijke Kinderboeken-

week plaats met als thema “Gi-Ga-Groen”: de natuur ontdekken via boeken en 

natuurlijk lekker naar buiten gaan.  

Op school besteden we daar ook aandacht aan van maandag 10 t/m donderdag 

20 oktober a.s. door in de groepen op eigen niveau en tempo aandacht te be-

steden aan verschillende natuurthema’s. 

Het thema sluit ook goed aan bij ons lopenede thema “Voeding”, waarin m.n. 

groente en fruit aan bod komen bij de meeste lessen. 

In de boekwinkels en bibliotheken zul je het thema Gi-Ga-Groen veelvuldig 

voorbij zien komen, dus ga gezellig naar de bieb en/of koop een natuurboek 

(een informatief boek, voorleesboek of prentenboek) om met jullie zoon of 

dochter te lezen. Veel plezier! 

 

Jarig in de maand Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tele-

foonnummer en de naam van onze school staat en ook op de tas de naam van 

uw kind zet-ten, zodat we in één oogopslag kunnen zien van wie de tas is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Naam Groep   Datum Naam Groep 

              

3 Harun  Pauw   19 Kishan  

Zeep-

aard 

3 Mees  Bij   19 Donya  Leeuw 

3 Noah  Giraffe   19 Hiranur    

5 Elias  Konijn   21 Rianne  Giraffe 

6 Kyra  Haan   22 Victor  Uil 

11 Badr  Konijn   23 Keanu  Zebra 

11 Levi  Olifant   28 Danilo  Schaap 

13 Junior  Olifant   28 Lisa  Olifant 

14 Jayh  Giraffe   28 Danica  Zebra 

16 Rayan  Pauw   30 Michael  Schaap 

18 Levi  Schaap         
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Afscheid medewerker 

Trudy gaat onze school verlaten en gaat weer op de Trumanlaan werken. Ze 

maakt na de herfstvakantie de overstap naar de Taalschool.  

 

Petra (groep Haan)  heeft donderdag 29 september haar laatste werkdag gehad 

voordat ze verhuist naar Sneek. Wij wensen haar veel succes en plezier.  

 

Corona 

Gelukkig zijn er op dit moment nog weinig besmettingen. We weten natuurlijk 

niet hoe het verder zal lopen. Maar samen met de lerarentekort is het wel span-

nend hoe dit zich gaat uiten in het komende najaar. 

 

We hebben op dit moment 1 vacature voor een leraar en  ook wij merken nu dat 

het moeilijker wordt om de vacatures te vervullen. Dit is één van de redenen 

dat we onze school openstellen voor belangstellenden. Binnenkort is er een 

openmiddag voor belangstellenden.  

 

 

 

 

 

 

 

      DE HERFST 

 

 


