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Nieuws vanuit de directie 

Leerlingenvervoer 

Helaas gebeurt het nog met regelmaat dat er bij het leerlingenvervoer zaken 

misgaan, bv dat leerlingen vergeten worden in de bus en dat de school de leer-

ling niet mist. U heeft dit nog laatst in de krant kunnen lezen.  

Wij hebben op school de regel dat als een leerling niet voor 09.00 uur op school 

is, wij contact opnemen met ouders. We hebben de afspraak dat als een leerling 

ziek is dat ouders deze leerling ziek melden op school en wanneer de leerlingen 

weer beter is dat de ouders de leerling op school beter meldt. Helaas gebeurt dit 

lang niet altijd. Daarom een dringend verzoek voor de veiligheid van uw kind 

om uw kind, als het ziek is, elke dag ziek te melden. Dit kan in een mailtje of 

via social schools. Mocht u dit vergeten, dan zullen wij u voor 09.00 uur bellen! 

 

Nieuwe medewerkers 

In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van enkele collega’s, ook 

zijn er collega’s die in de komende periode de school verlaten Dit vinden we na-

tuurlijk jammer, maar wij wensen deze collega’s al het goede. 

Gelukkig hebben we ook weer nieuwe medewerkers aangenomen, sommige 

werken al enkele weken, anderen zijn vandaag gestart en weer anderen starten 

in het nieuwe jaar. 

 

De nieuwe collega’s zullen zich in de aankomende nieuwsbrieven aan u voorstel-

len.  
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Nieuws uit groep Olifant 

 

Dit vinden wij het leukste aan de nieuwe school en aan groep Olifant: 

Ilena:                        dat de school heel mooi is en ik vind lezen en rekenen heel leuk  

Elijah:                               dat wij gezelig klas zijn en dat wij gezond zijn en het alerleukste  

                                                                   is dat mijn school het leukste is 

Charif:                            dat ik met buiten spelen tikkertje spelen binen spelen reknen  

                                                                lezen en de tusen  ruimten 

Lise:                                       buiten spilen sgomol is mooi en spilen (buiten spelen, de schom       

                                                                 mel is mooi en spelen) 

Catrien:                   vierjes op scool en hel vel buite spelen en dn gimzaal en buitn             

                                                                   zaan moei (vriendjes op school en heel veel buiten spelen en de      

                                                                 gymzaal en buiten zijn mooi) 

Mohammad:  het moiste is de klas en ik vint het leuk met de kindren 

Hurey:                          het plein het leukste  het  leukste reneken  ook benen spelen 

Saber:                              leuk vienden maken ales mooi 

Hadassa:                mooi je speltuin mooi je school dat de klas mooi  leuke klas 

Maysa:                           spelen en voetbalen plein is mooi 

Levi:                                       spelen en zwemmen vind ik leuk de hele school is mooi 

Finn:                                     leker zwemen gimestiek sgoolplijn mooi 

Nathaniel:     tikkertje spelen, voetballen vind ik leuk, met de kinderen  

 same spelen en helpen. De klas is helemaal mooi. 

Junior:                            gymmen vind ik het leukste, het mooiste aan de school vind ik               

                                                              dat er veel kinderen. 

 

De leerlingen hebben dit stukje helemaal zelf geschreven. Dit vinden we 
hartstikke knap! 
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Nieuws uit groep Kat 

In groep Kat werken we natuurlijk veel over Sinterklaas! We hebben in de klas 

een mooie openhaard en wij mochten onszelf ook als Sinterklaas knutselen. We 

luisteren veel naar Sinterklaasliedjes maar die zijn nog best lastig om te leren!  

Natuurlijk hebben we ook heerlijke pepernoten gebakken. We mochten zelf het 

deeg maken en de pepernoten rollen. De pepernoten waren heel goed gelukt. 

 

We kunnen niet wachten tot Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school komen. 

Het is een leuke maar ook spannende tijd! 

 

Groetjes van groep Kat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen december 
          

datum naam Groep   datum Naam Groep 

7 Finn  Krokodil   20 Stijn  Krokodil 

10 Noah  Haai   21 Dell  Giraffe 

11 Ilena  Olifant   22 Fabian Leeuw 

12 Oliver  Schaap   23 Ayman  Vlinder 

18 Tyfan  Bij   23 Wesley  Varia 

18 Saifeddin  Zeepaard   24 Oussama  Krokodil 

18 Sam  Varia   28 Elijah  Olifant 

19 Defne  Krokodil   29 Jonathan  Varia 

20 Sam  Muis   31 Nick  Zebra 
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Sinterklaas  

Sinterklaas en zijn Pieten zullen de Rafael bezoeken. 

Ze moesten eerst wel heel goed zoeken. 

Gelukkig weten ze nu waar onze nieuwe school staat. 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn nu op de hoogte en staan paraat. 

 

Ze vinden de school erg mooi met al die dieren en gekleurde gangen. 

Bij de marktkraam vol groente en fruit bleven ze heel lang hangen. 

Alleen hebben de Pieten iets te enthousiast al het fruit opgegeten. 

Maar Sinterklaas had een plan, dat hebben de Pieten geweten. 

 

Op vrijdag 2 december a.s. is er  een tochtje met de marktkraam langs de 

pleinen, alle vier. 

Daarna mag elke groep naar de Sinterklaas en zijn Pieten, wat een plezier. 

De kinderen zullen daarna met hun cadeaus blij naar huis gaan. 

Sinterklaas en zijn Pieten verlaten vervolgens onze school aan de Lanslaan. 

 

 

Kerstviering 

Dit schooljaar vindt er een Kerstwandeltocht plaats op  

donderdagmorgen 22 december a.s.  

De exacte tijden zijn nog niet bekend, maar ‘s morgens worden de ouders in 

een tijdsblok ingedeeld tussen 9 en 12 uur. Dan weet u dat alvast. 

We lopen vanaf het plein, door park Transwijk naar de stal op de kinderboerde-

rij, op zoek naar Jozef, Maria en baby Jezus. Onderweg zullen we de engelen, 

herders en de 3 koningen tegenkomen, die ons de weg wijzen.  

Als we ons kraamcadeau aan Jezus hebben gegeven, gaan we terug naar de 

pleinen, waar we buiten afsluiten. We hopen en duimen op een mooie, sfeervol-

le en droge dag. 
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Belangrijke data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM WAT WIE/WAAR 

Vrijdag 2 december Sinterklaasviering Alle leerlingen 

Donderdag 22 december Kerstviering Alle leerlingen 

Zaterdag 24 december Start Kerstvakantie Alle leerlingen vrij! 

Maandag 09 januari 
1e schooldag na 

vakantie 

Alle leerlingen weer 

naar school 

Diverse dagen in januari Leerlingzorgdagen Zie schema hieronder 

Leerlingzorgdagen 

Leerlingen van deze groepen zijn op die dag vrij. 

Dinsdag 17  

januari 

Papegaai - Wal-

vis 
  

Donderdag 26  

januari 
Vlinder 

Woensdag 18 

januari 
Leeuw   

Vrijdag 27  

Januari 

Giraffe – 

Krokodil - 

Schaap 

Donderdag 19  

Januari 
Kat - Uil   

Maandag 30  

Januari 
Muis 

Vrijdag 20  

Januari 
Bij   

Dinsdag 31  

Januari 

Zebra - 

Zeepaard 

Maandag 23  

Januari 
Pauw   

Donderdag 2  

Februari 

Konijn - 

Tijger 

Dinsdag 24  

Januari 

Haai - Haan - 

Olifant 
  

Vrijdag 3  

februari 

Lieveheers 

beestje 

Woensdag 25 

januari 
Dolfijn       

  KERSTVAKANTIE 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 
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Verlenging TLV nieuwe schooljaar  

Voor de kinderen waarvan de TLV (ToeLaatbaarheidsVerklaring) na 31 juli 2022 

verloopt, gaan wij in december al de formulieren via de mail naar ouders sturen 

om de verlenging aan te vragen. Mocht uw kind daarvoor in aanmerking komen, 

dan ontvangt u dit formulier via de mail. Wij vragen u om dit formulier daarna 

zo snel mogelijk te ondertekenen en terug te sturen.   

 

 

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 Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest, Pa-

sen , Carnaval en 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 heeft hiervoor een e-mail van ‘WIS collect’ ontvangen met daarin een per-

soonlijke 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 

eenvoudiger 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 
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