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Nieuws van de directie 

Vervoer van en naar school 

Afgelopen periode is er op school een informatieochtend geweest voor bus-

chauffeurs. We hopen op deze manier nog beter met elkaar af te stemmen zo-

dat de busritten soepel verlopen. Wilt u altijd aan de vervoerder doorgeven als 

uw kind een keer niet mee gaat of niet opgehaald hoeft te worden. Dit scheelt 

onnodig wachten voor de andere kinderen. 

 

Ouders die zelf hun kind naar school brengen hebben ze vast al gezien: Hand-

havers. Deze handhavers zien er op toe dat het verkeer goed de wijk uit kan. 

Dit betekent dat zij fout geparkeerde auto’s bekeuren!   

 

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 zetten, zodat we in één oogopslag kunnen zien van wie de tas is.  

 

Fietsenstalling 

Heeft u al gezien dat we vóór de school bij het grote hek een fietsenstalling 

hebben gemaakt voor bezoekers. Graag uw fiets daar neerzetten. 

 

Hekken 

In de vakantie is er weer heel hard gewerkt in en rond het pand. U heeft buiten 

vast al de prachtige kunsthekken gezien. 

 

Studiedag 

Vóór de vakantie heeft het team een studiedag gehad over Relationele en Sek-

suele vorming.  

 

Fietsen 

Wij zijn voor ons fietsplein (het busplein) nog op zoek naar enkele kinderfiet-

sen. Heeft u nog een fiets staan, die niet gebruikt wordt, houden wij ons aanbe-

volen.  
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Bericht van de Rafael medezeggenschapsraad. 

 

Nieuwe ouder bij de MR  

Mijn naam is Mario de Cooker en ben de vader van Vincent uit groep Haai. 

Vanaf dit schooljaar mag ik als voorzitter de medezeggenschapsraad van de  

Rafael versterken. Samen met mijn twee zoons, Vincent en Tim, en mij vrouw  

Fernanda wonen we in Utrecht. Overdag werk ik als business controller bij het st 

Antonius Ziekenhuis. Daarbuiten probeer ik mezelf in conditie te houden middels 

een wekelijkse bootcamp en vind ik het leuk om samen met het gezin er op uit te 

gaan. In Utrecht West zal menigeen ons al vaak langs hebben zien komen bij onze 

dagelijkse ronde met Vincent op de tandem. Rafael is een bijzondere school met 

bijzondere kinderen. Ik vind het belangrijk, interessant en leuk om samen met 

ouders en personeel mee te denken over het schoolbeleid. De ouders in de ouder-

raad proberen daarbij zo veel mogelijk alle ouders van de kinderen bij Rafael te 

vertegenwoordigen. Dus jullie input is zeer welkom! Bij het brengen en halen van 

Vincent sta ik regelmatig bij het schoolplein. Dus schroom niet om met een vraag 

of een opmerking te komen. Via de mail mag natuurlijk ook: mr@rafaelschool.nl.  

 

Ouderplek vrij bij MR 

Bij de Rafael medezeggenschapsraad is een ouder-plek vrijgekomen. 

Wanneer er een plek vrij komt geeft de school de ouders de mogelijkheid zich 

kandidaat te stellen voor de MR. Eén ouder heeft zich al aangemeld als kandidaat 

en stelt zich hieronder voor. Mochten er nog andere ouders zijn die zich willen in-

zetten voor de MR, dan kunnen die zich kandidaat stellen via de mail: 

mr@rafaelschool.nl voor vrijdag 18 november aanstaande. 

 

Ouder kandidaat MR  

Hallo allemaal, 

Graag wil ik mij even voorstellen.  

Ik ben Koen Vermeulen vader van Tim uit groep Vlinder. 

Sinds begin dit jaar woon ik met mijn vrouw Linda en twee zoon’s Tim en Valentijn 

in Houten in onze super milieuvriendelijke nul op de meter woning in de mooie 

nieuwbouwwijk bij de Rietplas. Ik ben registeraccountant en ga binnenkort aan de 

slag als groepsmanager financiën bij de Utrechtse zorgorganisatie De Opbouw. Ik 

heb veel bestuurservaring en ik zou het leuk vinden om die kennis mee te nemen 

naar de MR. Ik vind de Rafael een fantastisch goede school met zeer gemotiveerde 

medewerkers die met veel passie het beste uit de leerlingen naar boven halen en 

ik wil mij graag inzetten om dit te behouden. Privé loop ik graag hard bij een club 

en wij zijn een groot fan van de dierentuin in Amersfoort waar je ons bijna elke 

weekend kunt vinden. Groet Koen Vermeulen 

mailto:mr@rafaelschool.nl
mailto:mr@rafaelschool.nl
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Ouderbijdrage 2022-2023 

 

Elk jaar vragen wij aan de ouders/verzorgers een bijdrage voor extra activitei-

ten op school. Uw bijdrage wordt gebruikt voor (feestelijke) activiteiten op 

school waar uw kind aan deelneemt, zoals het schoolreisje.  

 

Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar wij stellen het zeer op prijs 

indien u dit wil bijdragen. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot het 

uitsluiten van leerlingen van deelname aan deze activiteiten.  

Dit jaar is het bedrag vastgesteld op € 25,-- per leerling.  

 

U ontvangt binnenkort een e-mail van ‘WIS collect’ met daarin een persoonlij-

ke link naar de betaling. WIS collect is een beveiligde omgeving waarin u via 

iDeal gelijk uw bijdrage aan ons kunt overmaken. Wij hopen dat dit voor u een-

voudiger werkt. Indien uw kind een U-pas voor de stad Utrecht heeft, hoeft u 

deze bijdrage niet te betalen, maar een kopie van de pas in te leveren bij de 

administratie op school (dit moet ieder jaar opnieuw). 

 

Wanneer u door bepaalde omstandigheden niet in de gelegenheid bent om deze 

bijdrage te betalen, wilt u dit dan doorgeven aan Pien van Gendt of Jenneke van 

der Wal. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.  

 

Gerry en Chantal  

Administratie Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STUDIEDAG 

Donderdag 17 november  
Alle leerlingen vrij! 
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Nieuws uit groep Lieveheersbeestje 

Wij zijn heel druk bezig met het thema: herfst. We hebben in de klas onze eigen 

paddenstoel waar we in kunnen spelen. Daar kunnen we spelen met blaadjes, 

kastanjes, eikels en dennenappels. Deze vinden we ook wel eens buiten op het 

schoolplein. Daarom hebben we een hele mooie herfsttafel gemaakt. Hierop 

staan allerlei boekjes over de herfst en onze mooiste vondsten van buiten. Ook 

hebben we heel veel geknutseld over de herfst. Zo hebben we onze eigen pad-

denstoel gemaakt met watjes en de hoed kan zelfs bewegen. Dit vonden wij erg 

leuk om te doen. Ook zijn we heel druk geweest met herfstbomen. Hiervoor 

moesten we onze eigen hand omtrekken, dit was best moeilijk. Daar hebben we 

een boom mee gemaakt. We hebben hier zelf de blaadjes opgeplakt. Allemaal in 

de kleuren die passen bij de herfst. De komende weken zullen wij nog veel meer 

herfst-knutsels gaan maken. In groep lieveheersbeestje vinden wij het ook heel 

erg leuk om te zingen en dansen. We hebben dan ook vaak het liedje: ‘op een 

grote paddenstoel, rood met witte stippen’ gezongen. We mochten dan zelf op 

onze paddenstoelenkruk zitten en wiebelen. Als de kabouter dan op de grond 

valt mochten wij ook van de paddenstoel vallen. Dit was erg leuk om te doen en 

hier moesten we erg om lachen. Ook hebben we veel gedanst op het liedje Gi-

Ga-Groen. Een favoriet van groep Lieveheersbeestje. 

 

Nieuws uit groep Leeuw 

In groep Leeuw kunnen de kinderen ontzettend hard werken. Tijdens het lezen 

en rekenen werken en leren de kinderen in circuit. Daarbij moeten ze ook één 

van de werkrondes zelfstandig werken, zonder een juf erbij. De kinderen kun-

nen dit al heel erg goed, stil zijn en zelf werken. Zo knap! 

De kinderen oefenen ook hard met het verdienen van sterren. Ze kunnen bij-

voorbeeld een ster verdienen als ze rustig lopen op de gang, netjes rechts lopen 

op de trap, de leuning vasthouden op de trap etc. als alle sterren verdiend zijn 

volgt een beloning. Deze beloning kiezen we met elkaar door “meeste stemmen 

gelden”. We zijn bijvoorbeeld al een keer naar de kinderboerderij geweest, we 

hebben koekjes gebakken en een disco in de klas gehad.  

Dit vinden de kinderen het leukst in groep Leeuw: 

Jana: kleuren 

Ishak: het krokodilspelletje bij het begin van de gym 

Rayan: tekenen  

Emiel: spelen met de auto’s  

Ritaj: strijkkralen  

Roman: spelen met de noppers 

Kailani: buiten spelen 

Inara: knutselen en schrijven  

Donya: strijkkralen  

Fabian: spelen met de trein 

Selina: lezen  

Pearlina: gymmen 
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Belangrijke data 

 

Het Nationaal Schoolontbijt 

In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 

schuiven kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt 

en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een fees-

telijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Via de 

groep van uw kind krijgt u hierover meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM WAT WIE/WAAR 

Woensdag 09 november 
Informatieavond 

schoolverlaters 

Bovenbouw /  

Lanslaan 10 UTRECHT  

19.30 uur 

Vrijdag 11 november 
Nationale school-

ontbijt 
Alle leerlingen 

Vrijdag 11 november Rafaelshow 

Ochtend: groep Bij,  

Konijn, Papegaai. 

Middag: Dolfijn en Zebra 

Donderdag 17 november Studiedag Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 2 december Sinterklaasviering Alle leerlingen 

   

Verjaardagen november 
          

Datum Naam Groep   Datum Naam Groep 

3 Charif  Olifant   17 Gino  Pauw 

3 Mason  Dolfijn   21 Noah  Zeepaard 

5 Ritaj  Leeuw   24 Pearlina  Leeuw 

7 Yasin Uil   25 Ayoub  Walvis 

9 Ayoub  Papegaai   28 Adrian  Tijger 

11 Zahra  Kat   29 Juraysho  Krokodil 

17 Marouan Giraffe         
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