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Nieuws van de directie 

De nieuwsbrief van januari hebben wij vervroegd naar december om aan het 

einde van het jaar terug te blikken op de laatste maand en het afgelopen jaar.  

 

Ook 2022 was weer een bijzonder jaar, waarin we gelukkig afscheid namen van 

de strenge maatregelen wat betreft corona en waar we ouders weer in de school 

konden  verwelkomen. Het jaar stond natuurlijk ook in het teken van de nieuw-

bouw.  Er is heel hard gewerkt om de start in het nieuwe gebouw aan het begin 

van het schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen en de feestelijke opening 

van 23 september heeft u kunnen zien dat we hierin geslaagd zijn. 

 

Ons nieuwe gebouw met de ruime lokalen, gymzalen, speelzaal, snoezel en vele 

pleinen maakt ons mogelijk om goed onderwijs te gegeven.  

In de aula heeft u misschien wel de marktkraam gezien met het schoolfruit dat 

we ieder week weer krijgen. In het kader van de gezonde school halen groepen 

hier hun fruit.  

 

We zijn ook heel blij met ons busplein waardoor op een veilige, snelle manier 

leerlingen gebracht en gehaald worden zonder al te grote overlast van de om-

wonenden. 

 

December is natuurlijk een feestelijke maand met Sint en Kerst, Oudjaarsavond. 

In deze nieuwsbrief een terugblik op Sinterklaas en de Kerstwandeling van gis-

teren. Ook nog een overzicht van de leerlingzorgdagen. U weet dat op de dag 

waarop de groep van uw kind leerlingzorgdag heeft uw kind vrij is. 

 

Wij wensen u goede feestdagen en een goed nieuwjaar! 

Pien en Jenneke 
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Sinterklaasfeest  

Na 2 keer de schoen zetten, een paar Sinterklaasmuziek- en theaterlessen, heel 

veel geknutseld te hebben, geslaagd te zijn voor de Pietengym was het eindelijk 

zo ver: Sinterklaas en de Pieten kwamen op school. 

Eerst kwamen Sinterklaas en de Pieten langs alle pleinen en iedereen kon een 

hand, high five, boks geven of op een afstandje zwaaien. De eerste spanning 

was eraf en wat een enthousiasme! 

Daarna mochten alle groepen bij hen op bezoek komen en werd er gelachen, 

gezongen, gedanst en kreeg iedereen een cadeau. Wat was het een leuke, fijne, 

beetje spannende, maar gezellige dag. “Dank u Sinterklaasje..” 

 

Kerstfeest 

Na een paar dagen rust na de Sinterklaasperiode, kwamen de eerste kerstbomen 

in de groepen te staan. Er werd geknutseld, gewerkt met kerstwerkbladen, voor-

gelezen onder de kerstboom in de aula, gezongen bij de kerstmuzieklessen en 

gekeken/meegezongen/bewogen bij de kerstpoppenkastvoorstelling tijdens de 

theaterlessen.  

Als klap op de vuurpijl wandelden we donderdagochtend 22 december met ou-

ders/verzorgers en overige familieleden per groep om de beurt door park Trans-

wijk. Eerst opwarmen en de uitleg bij Rob op het busjesplein, daarna langs de 

Jingle bellende engelen, de zingende koningen met wierook, goud en mirre, naar 

de herders met schapen op de kinderboerderij en uiteindelijk kwamen we in de 

stal met ezels, koeien, varkens, geiten en natuurlijk Maria, Jozef en in de kribbe 

kindje Jezus. Wat een prachtig gezicht! 

Daarna wandelden heel blije kinderen, ouders/verzorgers, familieleden en colle-

ga’s weer naar school. Wat was het een geslaagde, droge en uiteindelijk ook nog 

zonnige dag! 

Vandaag nog de overheerlijke kerstlunch genuttigd en verder nog gezongen, 
laatste kerstwerkjes gemaakt en een kerstfilmpje gekeken. Vervolgens wenste 
iedereen elkaar een fijne kerstvakantie en een “Vrolijk kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar”.  
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Nieuws uit groep Bij 

In groep Bij is de afgelopen periode hard gewerkt! Eerst in het thema van Sin-
terklaas en daarna meteen door met Kerst!  

’s Ochtends als iedereen binnenkomt is het heel gezellig met alle kerstlichtjes 
aan en een openhaard op het digibord. We knutselen ook veel: de engeltjes van 

het verhaal van Dick Bruna, engelen voor in de kerstboom en leuke raamhan-

gers. 

Het is leuk om te zien dat de kinderen zoveel aandacht hebben voor elkaar. Ve-

ters worden voor elkaar gestrikt, met ritsen en sjaals wordt geholpen. Valt er 
iets om tijdens spelen? Als een medeleerling dit ziet schiet hij of zij te hulp!  

We hebben ook een middag samengewerkt met groep Giraffe, van de boven-
bouw!  

We hebben de groepen gemixt en toen bloembollen geplant (een project Bulbs 
for Kids, een grote doos vol met tulpen, narcissen, krokusjes en blauwe druif-

jes) en geknutseld (lichtpotjes voor een kaarsje). 

Het was leuk om elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en ook gewoon hart-

stikke gezellig! 

 

Kerstwandeltocht Zebra. 

Donderdag 22 december gingen wij met elkaar opzoek naar baby Jezus. 
 
Onderweg kwamen wij de herders tegen, die goed op de schapen pasten. Er 
stond een kerstboom waar wij onze zelf gemaakte kerstballen in mochten han-
gen. 
 
Verderop stonden de 3 koningen. 1 met wierook, 1 met goud en 1 met mirre. 
Hier zongen we het liedje, een heel gelukkig kerstfeest.  
Ook waren er engelen en daar maakten we muziek en zongen jingle bells.  
 
Uiteindelijk kwamen we bij de stal, waar Jozef, Maria en baby Jezus waren.  
Wij hebben onze kerststerren als kraamcadeau gegeven.  
 
Terug bij school aten we onze lekker warme tosti.  
 
Het was heel erg leuk! 
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Belangrijke data Leerlingzorgdagen: 

Leerlingen van deze groepen zijn op die dag vrij! 

 

de winter 

DATUM WAT WIE/WAAR 

Maandag 09 Januari 
1e schooldag  

na vakantie 

Alle leerlingen weer 

naar school 

Diverse dagen in  

Januari  
Leerlingzorgdagen 

Zie schema  

Hieronder. 

Dinsdag 7 februari Kijkdag zwemles 
Zie schema pagina 5  

in deze nieuwsbrief. 

Maandag 27 februari Krokusvakantie Alle leerlingenvrij! 

Dinsdag 17 januari Walvis en Papegaai 

Woensdag 18 januari Leeuw 

Donderdag 19 januari Uil en Kat 

Vrijdag 20 januari Bij 

Maandag 23 januari Pauw 

Dinsdag 24 januari Haan, Haai en Olifant 

Woensdag 25 januari Dolfijn 

Donderdag 26 januari Vlinder 

Vrijdag 27 januari Schaap, Krokodil en Giraffe 

Maandag 30 januari Muis 

Dinsdag 31 januari Zeepaard en Zebra 
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Nieuwe medewerker 

Ik ben Samira de Snoo Almeida en ik ben sinds 1 december ’22 werkzaam op 

Rafael school als onderwijsassistent.  

Ik werk 4 dagen in de week waarvan ik tot aan de kerstvakantie op dinsdag en 

vrijdag op inval sta en op woensdag en donderdag vast op groep Walvis.  

Na de Kerstvakantie zal ik alle vier de dagen op groep Walvis staan.  

Ik heb ruim 10 jaar gewerkt op een VSO school in Rotterdam en de afgelopen  

5 jaar op een BSO (buiten schoolse opvang). Ik heb het daar ook naar mijn zin 

gehad, maar miste het werken met de leerlingen in het speciaal onderwijs. Het 

is nu dan ook een soort van thuis komen. 

Ik vind het erg leuk hier en ik hoop hier voor lange tijd aan de slag te kunnen.  

Verder ben ik zelf moeder van twee meiden en ik woon in Woerden. In mijn 

vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn meiden en/of met vriendinnen. Ik ben 

ook echt een familie mens, dus daar breng ik ook veel tijd mee door.  

Het zal nog even duren voordat ik de meesten van jullie ken, maar wie weet tot 

ziens in de wandelgangen, de koffiekamer of elders. Groetjes Samira 

 

Nieuwe medewerker 

In het nieuwe jaar mag ik met veel enthousiasme beginnen bij Rafael.  

Ik zal de nieuwe onderwijsassistent worden van twee bovenbouwgroepen:  

Walvis en Dolfijn.  

Mijn naam is Jessey van Pinxteren, 23 jaar oud en woon samen met mijn ouders 

en jongere broer in Vleuten.  

Naast het werken bij Rafael doe ik de deeltijdstudie Social Work en zit momen-

teel in mijn tweede jaar.  

In mijn vrije tijd ben ik druk bezig met mijn eigen sport. Ik ben namelijk voet-

balscheidsrechter van de KNV. Mijn ultieme droom is om profscheidsrechter te 

worden. De weg ernaartoe is lang maar dit doe ik met veel plezier. Naast het 

fluiten loop ik hard en in de lente/zomer periode zit ik graag op de racefiets.  

Naast het sporten onderneem ik veel leuke activiteiten met mijn vrienden.  

De eerste weken ga ik in alle rust iedereen leren kennen en mij heel snel thuis 

voelen op Rafael. Ik werk op de maandagen, donderdagen en vrijdagen. 

Ik hoop jullie allemaal snel te leren kennen. Met vriendelijke groet, Jessey  
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Verjaardagen in januari 

 

Kijkdag zwemmen dinsdag 7 februari 2023.  

 

10.00-10.45 uur   Krokodil, Walvis, Haai (2 leerlingen) en Giraffe 

10.45-11.30   uur    Zebra en Olifant  

12.30-13.15 uur          Dolfijn, Tijger en Zeepaard 

 

Zwembad Fletiomare 

Burgemeester Middelweerdplaats 1 

3454 HH Utrecht 

 

OPP 

Begin februari ontvangt u per mail het OPP van uw kind.  

Dit document wordt via Zivver naar u verstuurd. U ontvangt op uw telefoon de 

verificatiecode. Mocht uw telefoonnummer zijn gewijzigd, wilt u dit dan doorge-

ven aan school.  

Wilt u een geprinte versie van het OPP, dan kunt u dit aanvragen op school. 

Graag van tevoren school bellen zodat wij het OPP van uw kind voor u klaar 

kunnen leggen. 

 

 

Datum naam Groep  Datum naam   Groep 

2 Hiza Schaap 10 Wessel Zebra 

6 Niki Muis 10 Asya Zebra 

6 Tim  Vlinder 12 Finn Olifant 

8 Pol  Pauw 14 Jordan Bij 

8 Job Papegaai 26 Rayan Haai 

10 Mouayad Tijger 29 Jurre Dolfijn 

10 Gorkem 
Lieveheerst-
beestje 
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Werving kinderambassadeurs Stichting Het Gehandicapte Kind 
 
 

We zijn op zoek naar enthousiaste kinderen vanaf ongeveer 8 jaar die namens 

alle kinderen met een handicap in Nederland vertellen wat zij belangrijk vinden.  

 

Er zijn op Rafael vast en zeker kinderen die het fantastisch zouden vinden om 

kinderambassadeur te worden. Wij kunnen alvast verklappen dat het zowel voor 

kinderen, ouders en alle andere betrokkenen een vrolijk en onvergetelijk avon-

tuur is waar iedereen veel van leert.  

 

Zie hier ons filmpje met de oproep: Oproep kinderambassadeurs.  

 

We zoeken kinderen tussen de 8 en 12 jaar die: 

• Het leuk vinden hun mening te geven en hun verhaal te vertellen. 

• Kunnen uitleggen wat belangrijk is voor kinderen met een handicap. 

Het tof lijkt om soms voor een camera of op het podium te staan. 

 

Een deskundig team van Stichting het Gehandicapte Kind en de Kindercorres-

pondent begeleidt de nieuwe kinderambassadeurs en hun ouders/verzorgers.  

 

Zo is iedereen goed voorbereid op alles wat komen gaat.  

 

In Nederland wonen zo’n 100.000 kinderen met een beperking. Stichting het 

Gehandicapte Kind vindt het belangrijk dat er vaker en beter naar deze kinderen 

wordt geluisterd. Daar gaan de kinderambassadeurs bij helpen. 

 

Meer informatie is te vinden op onze aanmeldingspagina waar ook het inschrij-

ven mogelijk is.  

 

Veel groeten namens team kinderambassadeurs,  

Tako Rietveld en Lobke Rooswinkel 

 

 

 

https://youtu.be/_yAg0FYON9U
https://www.gehandicaptekind.nl/kinderambassadeurs

